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Ágrip 

Verkefnið fjallar um vináttu barna á leikskólaaldri þvert á þjóðerni og hvaða þættir gætu 

mögulega haft áhrif á myndun slíkrar vináttu. Stuðst var við fræðilega úttekt í vinnslunni. 

Þættir sem fjallað er um í ritgerðinni eru áhrif vináttu og vinaleysis á ung börn, áhrif 

skapgerðar á vinaval og vinsældir, mikilvægi tungumáls og fordómar leikskólabarna. Voru 

þessir þættir svo ræddir í samhengi við íslenskar aðstæður. Helstu niðurstöður eru þær að 

vinátta er mikilvæg fyrir öll börn og hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra. Skapgerðarþættirnir 

hvatvísi, sjálfsefjun og líkamleg virkni hafa jákvæð áhrif á vinaval barna. Að geta tjáð sig á 

sama tungumálinu er mikilvægur partur í að mynda vináttu. Leikskólabörn hafa fordóma 

gagnvart þeim sem eru ólík þeim sjálfum og þyrfti að vinna markvisst að því í leikskólum. 

Börn sem eiga vini af öðru þjóðerni eru oft vinsæl, hafa leiðtogahæfni og minni fordóma. 

Þyrfti að efla þjálfun og skilning leikskólastarfsmanna á móttöku barna af erlendum 

uppruna. Fáar rannsóknir eru til um vináttu barna þvert á þjóðerni og þyrfti að fjölga 

þeim. Er það von mín að leikskólastarfsmenn og aðrir sem koma að menntamálum 

leikskólabarna taki mark á þessum niðurstöðum og reyni að breyta stefnu sinni til að 

koma betur til móts við stækkandi hóp barna af erlendum uppruna. 
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1 Inngangur 

„Hann er skítugur, hann er brúnn og er skítugur!“ 

 

Þessi ummæli komu frá þriggja ára dóttur minni þegar hún var að lýsa besta vini sínum í 

leikskólanum sem var af nígerískum uppruna. Hann er brúnn og því taldi hún að hann hlyti 

að vera skítugur og þyrfti bara að þrífa sig. Í hennar huga var þetta staðreynd og sá ekkert 

athugavert við orð sín, það breytti engu um það að strákurinn var besti vinur hennar. Eftir 

að ég útskýrði fyrir henni að sumt fólk fæddist brúnt og að vinur hennar væri ekki 

skítugur, tók hún það gott og gilt. Það breytti því samt ekki að nokkrum dögum seinna 

hafði hún sömu ummæli um svarta konu sem hún sá í sjónvarpinu. Það sem veldur 

þessum hugsunarhætti hennar kemur úr hæfni mannsins að flokka í minnið allt sem hann 

sér og lærir, hæfileiki sem hefur fundist hjá börnum niður í þriggja mánaða (Bar-Haim, Ziv, 

Lamy og Hodes, 2006; Kelly o.fl., 2005, 2007, Sangrigoli og de Schonen, 2004; Quinn, 

2011). En hvort að hægt væri að tengja þetta við fordómafulla hugsun er annað mál og 

verður fjallað nánar um í ritgerðinni. 

Það er óhætt að segja að flestir séu sammála um mikilvægi þess að eiga tengsl við 

annað fólk og er vinátta stór partur af þeirri tengingu. Vinátta á milli barna er talin 

veigamikill þáttur í að þroska félagsfærni og siðferðisvitund þeirra (Dunn, 2004; Piaget, 

1977). Hún er uppspretta tilfinningalegs stuðnings fyrir ung börn og getur hjálpað þeim að 

aðlagast nýjum og erfiðum aðstæðum (Ispa, 1981; Ladd, 1990; Ladd og Price, 1987; 

Schwarz, 1972). Vinaleysi getur hins vegar haft slæmar afleiðingar á líðan barns. Hefur 

það verið tengt við auknar  líkur á að verða þolandi eineltis eða illrar meðferðar af 

jafningjum og aukast einnig líkurnar á sálrænum vandamálum eins og kvíða og þunglyndi 

og ytri vandamálum eins og árásargirni, ofbeldi og afbrotum (Asher og Renshaw, 1981; 

Dunn, 2004; Hodges, Boivin, Vitaro og Bukowski, 1999; Laursen, Bukowski, Aunola og 

Nurmi, 2007). 

Vinátta er því mikilvæg fyrir börn og getur sagt mikið til um líðan þeirra og þroska 

seinna meir. Mikið hefur verið rannsakað og skrifað um vináttu barna (Bagwell og 

Schmidt, 2011; Dunn, 2004) en lítið um vináttu milli leikskólabarna af ólíkum uppruna. 

Nokkrir áhrifaþættir komu upp í leit minni að svörum um hvort og hvernig vinátta barna af 

ólíkum uppruna myndast. Eitt af því fyrsta sem kom upp var skapgerð barna. Skapgerð er 

einstaklingsbundinn breytileiki á viðbragðshæfni og sjálfsstjórn og telja sumir fræðimenn 

að hún sé arfgeng en aðrir segja að hún sé undir bæði erfðafræðilegum og umhverfis-

legum áhrifum (Goldsmith o.fl., 1987; Saudino, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að ákveðin 

skapgerðareinkenni hjá börnum á leikskólaaldri virka meira aðlaðandi en önnur fyrir börn 
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þegar þau velja sér leikfélaga (Gleason, Gower, Hohman og Gleason, 2005; Haselager, 

Hartup, van Lieshout og Riksen-Walraven, 1998). Þó skapgerð sé líffræðilega svipuð á milli 

þjóða er menningarmunur á því hvernig litið er á ákveðin skapgerðareinkenni (Chen, 

Rubin og Li, 1995; Chen Rubin og Sun, 1992; Garstein, Slobodskaya, Żylicz, Gosztyla og 

Nakagawa, 2010; Rothbart, 2011). Til dæmis er feimni yfirleitt talin neikvæð hegðun í 

vestrænum samfélögum og sérstaklega í Bandaríkjunum en litið er á hana jákvæðari 

augum í Kína. 

Skapgerð var þó ekki eini þátturinn sem fannst sem mögulegur áhrifavaldur á 

fjölmenningarlega vináttu. Tungumál hefur áhrif á dagleg samskipti okkar. Góð 

tungumálahæfni hefur verið tengd við jákvæða hegðun barna og að vera frekar 

samþykktur af jafningjum (von Grünigen, Kochenderfer-Ladd, Perren og Alsaker, 2012). 

Börn sem hafa ekki góða tungumálahæfni líða oft fyrir það og eiga sum það til að grípa til 

árásargjarnra aðferða til að leysa úr vandamálum (Fabes, Gaertner og Popp, 2006). Að 

geta talað og tjáð sig á sama tungumálinu skiptir máli til að börn nái saman í gegnum leik 

og geti þróað með sér vináttu, en hvort hún skiptir öllu máli verður farið í betur í kafla 

fimm Tungumál barna (Corsaro, 1979; Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; 

Lee og Walsh, 2003). Fyrir utan skapgerð og tungumál, fannst einn þáttur í viðbót sem 

mögulegur áhrifavaldur á myndun fjölmenningarlegra vináttubanda barna á leikskólaaldri; 

en það erufordómar. 

Fordómar hjá ungum börnum hafa lengi verið taldir nánast ekki vera til. Í dag er vitað 

að ungabörn byrja að aðgreina og taka þjóðernisútlit foreldra sinna fram yfir annað 

þjóðernisútlit og að umhverfið skiptir miklu máli (Bar-Haim o.fl., 2006; Hirschfeld, 2012; 

Kelly o.fl., 2005, 2007; Sangrigoli og de Schonen, 2004). Börn sem hafa fjölbreytt þjóðerni 

í nærumhverfi sínu gera ekki slíkan greinarmun. Að aðgreina eftir útliti kemur að hluta til 

frá hæfni mannsins til að flokka allt sem hann sér og lærir í minninu (Quinn, 2011). Fjöldi 

rannsókna hefur sýnt að leikskólabörn hafa töluvert mikla fordóma og að samfélagið hafi 

meiri áhrif á fordómana en foreldrar (Hirschfeld, 2012; Patterson og Bigler, 2006; 

Quintana, 1998). Hvít leikskólabörn eru einnig gjörn á að aðhyllast eigin kynþátt og eigna 

sér jákvæðari eiginleika en aðrir kynþættir, en það er að öllum líkindum vegna þess að 

hvítir hafa yfirleitt mjög háa og góða félagslega stöðu (Shutts, Kinzler, Katz, Tredoux og 

Spelke, 2011). Þessi háa félagslega staða skilar sér í valdaskipan meðal leikskólabarna, en 

börn innflytjenda enda mjög neðanlega og því eru þau oft valdalítil og er oftar hafnað og 

hunsuð af jafningjum sínum (Þórdís Þórðardóttir, 2012). Þjóðernissjálfsmynd segir til um 

hvort barn tengi sig við sinn þjóðernis- eða menningarhóp. Ólíkar niðurstöður hafa komið 

fram sem sýna annars vegar að leikskólabörn geti ekki samsamað sig við trúarlegan 
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þjóðernishóp sinn (Connolly, Kelly og Smith, 2009) og hins vegar að þau tengi sig við sitt 

þjóðerni (De Caroli, Falanga og Sagone, 2011). En þrátt fyrir fordóma leikskólabarna, er 

spurning hvort möguleiki sé á vináttu þvert á þjóðerni og verður það skoðað næst. 

Að eignast vin þvert á þjóðerni hefur jákvæð áhrif á hegðun, tilfinningar og félagslega 

hlið barna (Hunter og Elias, 1999). Börn sem eignast vini af öðru þjóðerni eru vinsælli, 

hafa leiðtogahæfni og aðlagast betur en börn sem ekki eiga vini af öðru þjóðerni (Lease og 

Blake, 2005). Einnig sýna þau nærhópnum jákvæðara viðhorf, hafa minni kynþátta-

fordóma og hafa fjölbreyttara félagstengslanet en börn sem ekki eiga vini af öðru þjóðerni 

(Hunter og Elias, 1999; Pica-Smith, 2009). Börn sem eiga vini af öðru þjóðerni segja að þau 

meti slíka vináttu og hún opni aðra sýn í ólíka menningarheima, en valdastaðan virðist 

ekki vera jöfn þar sem svörtum börnum í Bandaríkjunum finnst þau þurfa að aðlaga sig 

hvítum vinum sínum en ekki öfugt (Pica-Smith, 2009). Ólíkar niðurstöður koma fram 

umhvort ung grunnskólabörn eða eldri grunnskólabörn eigi fleiri vini af öðru þjóðerni 

(Aboud, Mendelson og Purdy, 2003; Howes og Wu, 1990; Lee, Howes og Chamberlain, 

2007). 

Í ritgerðinni eru þættirnir skapgerð, tungumál og fordómar svo settir í samhengi við 

íslenskar aðstæður og íslenskar rannsóknir skoðaðar til að sjá stöðu í fjölmenningarmálum 

á leikskólum landsins. Ísland var fyrir ekkert svo margt löngu frekar einsleitt land og á 

tæpum 20 árum hefur fyrstu og annarri kynslóð innflytjenda fjölgað frá 2% upp í 10% 

(Hagstofan, 2016a). Árið 2014 voru 11% barna í leikskóla með erlent móðurmál 

(Hagstofan, 2016b). Þetta er töluverður fjöldi barna sem kemur með eigin menningu, 

tungumál, siði og venjur heiman frá. Samkvæmt aðalnámskrá leikskólanna (2011) eiga 

leikskólar að beita sér fyrir víðsýni, að börn læri að virða margbreytileikann og aðra 

menningarheima. Það virðist samt vera að ekki séu allir leikskólar á Íslandi í stakk búnir að 

vinna með fjölbreyttum hópi barna eins og sjá má á niðurstöðum Hönnu Ragnarsdóttur 

(2007). Þar kom fram vankunnátta eins leikskólans að takast á við fjöltyngt barn sem 

leiddi af sér félagslega einangrun fyrir barnið. 

Tilgangurinn með þessari umfjöllun er að skoða áhrif ólíkra menningarheima á 

myndun vináttubanda hjá leikskólabörnum og leitast verður að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hvaða þættir geta haft áhrif á myndun fjölmenningarlegra vináttubanda hjá 

börnum á leikskólaaldri? 

 Hvers vegna er vinátta mikilvæg? 

 Skiptir skapgerð barnsins einhverju máli í vinavali? 

 Geta börn myndað vináttu þó þau skilji ekki tungumál hvort annars? 
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 Hvar fær barnið hugmyndina um að aðgreina eftir kynþætti eða þjóðerni og hefur 

það áhrif á myndun vináttubanda? 

 Hvað segja rannsóknir um vináttu þvert á þjóðerni? 

Að lokum mun ég setja niðurstöður mínar í íslenskt samhengi. Áður en gerð verður 

grein fyrir þessum þáttum verður aðferðarfræði rannsóknarinnar skoðuð, en notast er við 

fræðilega úttekt. Í kafla þrjú er fjallað um vináttu leikskólabarna og mikilvægi hennar fyrir 

þroska og líðan þeirra, en einnig hinar slæmu afleiðingar vinaleysis. Fjórði kafli snýr að 

skapgerð barna og skoðað hvaða áhrif hún hefur á vinaval barna, en einnig hvernig 

menningarmunur er á viðhorfi til ólíkra skapgerða. Í fimmta kafla verður fjallað um 

tungumál barna og hvort það að tala sama tungumál skipti máli í myndun vináttu hjá 

börnum á leikskólaaldri. Einnig er farið í áhrif tungumálafærni í staðartungumáli á 

félagslega þætti hjá börnum. Í sjötta kafla verður kafað ofan í af hverju börn á leikskóla-

aldri hafi fordóma og hvernig það getur haft áhrif á vináttuval og myndun vináttubanda. 

Sjöundi kafli fjallar svo um vináttu þvert á þjóðerni, en taka verður fram að í honum eru 

niðurstöður rannsókna eldri barna en í leikskóla nema í einu tilfelli. Í áttunda kafla eru 

íslenskar aðstæður skoðaðar út frá fyrri köflum og að lokum verða niðurstöður dregnar 

fram. Vonast ég til að niðurstöður mínar geti nýst starfsfólki leikskóla til að átta sig betur á 

hvaða þættir hafa áhrif á myndun fjölmenningarlegra vináttubanda hjá leikskólabörnum. 

  



10 

2 Aðferð 

Í ritgerðinni verður stuðst við fræðilega úttekt (e. literature review). Samkvæmt vefsíðu 

Háskóla Íslands um lokaverkefni til M.Ed. prófs um rannsóknarritgerð eða heimildar-

rannsókn á ritgerðin að fela í sér gagnrýna umfjöllun, greiningu og úrvinnslu fræðilegra 

heimilda, rannsókna og kenninga, um vel afmörkuð viðfangsefni (Háskóli Íslands, e.d.). 

Einnig segir að ritgerðin sé fræðileg umfjöllun þar sem nemandinn á að leitast við að 

varpa nýju ljósi á afmarkað viðfangsefni. Þó þessi ritgerð sé bakkalárverkefni, er stuðst við 

sömu skilgreiningu og fyrir meistarprófsritgerð í þessu verkefni. 

Í ritgerðinni var stuðst við ritrýndar greinar, ýmsar bækur og doktorsritgerðir. Efnið 

var mest á ensku og svo á íslensku. Flest efnið fannst á netinu, bæði bækur og tímarit, en 

einnig voru margar bækur teknar á bókasafninu í Stakkahlíð og einstaka sinnum á Þjóðar-

bókhlöðunni. Sumt efni fannst með því að rölta um bókasafnið og skoða bækur og tímarit 

í hillum. Margar rannsóknir og bækur sem ég fann með leitarorðum leiddu mig áfram að 

eldri rannsóknum með því að nýta heimildaskrá. Leitarvélar sem voru notaðar voru 

ProQuest, EBSCOhost, google, google scholar, leitir.is og skemman.is.Helstu leitarorðin 

sem notuð voru í leitarvélunum voru eftirfarandi: 

children without friends, cross-cultural, cross-ethnic, cross-race, ethnicity, 

ethnic diversity, ethnolinguistic, félagsfærni, fjölmenning, fjölmenning á 

Íslandi, fordómar, friendship, immigrants, interethnic, interracial, 

kindergarten, kynþáttahyggja, kynþáttafordómar, language, leikskóli, 

multicultural, peer, peer interaction, peer relation, peer relationship, 

personality, prejudice, preschool, race, racism, school adjustment, SES effects, 

similarites between friends, social skills, temperament, vinátta, vinir, young 

children. 

Allt í allt eru 83 heimildir notaðar í ritgerðinni; rannsóknir, bækur, doktorsritgerðir, 

vefsíður og svo framvegis. 
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3 Vinátta 

Rannsóknir á vináttu ná langt aftur í tímann. Hafa fræðimenn haft áhuga á þessu efni í 

margar aldir en fræðilegur grundvöllur á nútímarannsóknum milli vináttu barna spannar 

aðeins 75 ár (Bagwell og Schmidt, 2011, bls. ix, Rubin, Coplan, Chen, Bowker og 

McDonald, 2011, bls. 310). Vinátta verður að teljast mikilvægur þáttur í lífi fólks og fæstir 

vilja upplifa vinaleysi og félagslega einangrun. Í þessum kafla verður fjallað um hvað 

vinátta er og hvernig fræðimenn hafa reynt að skilgreina hana. Einnig verður skoðað hvað 

hefur áhrif á myndun vináttubanda, en aðallega verður skerpt á áhrifum vináttu og 

vinaleysis hjá börnum og hvernig hún hefur áhrif á líðan þeirra og aðlögun. 

3.1 Hvað er vinátta? 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles, einn af áhrifamestu heimspekingum sögunnar, 

fjallaði um vináttu í einu frægasta riti sínu Siðfræði Níkomakkosar (1995). Þar talaði hann 

um þrjár tegundir vináttu. Í fyrsta lagi er það vinátta byggða á nytsemi þar sem báðir 

aðilar njóta gagns hvor af öðrum. Í öðru lagi er það vinátta byggð á geðþótta þar sem 

aðilar laðast hvor að öðrum vegna einhverra persónulegra eiginleika eins og að vera 

fyndinn, skemmtilegur eða gott að vera í kringum hann. Að lokum er það vinátta byggð á 

góðsemi þar sem báðir aðilar dást að góðsemi hvor annars og hjálpa hvor öðrum að reyna 

að vera góðviljaður. Telur Aristóteles að ef vinátta byggist aðeins á fyrstu tveim tegund-

unum vanti alla dýpri tengingu og vináttan sé því léleg. Vináttan er því afar grunn og 

byggð á litlu trausti, mikið væri um rifrildi og engin eftisjá né söknuður þegar vináttunni 

lýkur. Vinátta sem er aftur á móti byggð á öllum þrem þáttunum er sönn vinátta og ekkert 

er eins mikilvægt og eiga vin sem er eins góðviljaður og þú. 

Lengi hefur verið deilt um hvað vinátta er og eru skilgreiningarnar margar en flestir 

fræðimenn eru sammála um að hún sé náið, gagnkvæmt og valfrjálst samband á milli 

tveggja aðila sem skynja jafnræði á milli sín (Dunn, 2004, bls. 2; Rubin o.fl., 2011, bls. 315). 

Gagnkvæmni er mikilvægur partur vináttunnar, en hún aðgreinir löngun barns til að vera 

vel líkað af öðrum aðila þegar sá aðili hefur ekki áhuga á að endurgjalda háttalagið. Á 

aldrinum átta til tólf ára fara börn að geta tjáð sig betur um hvað vinátta er í þeirra augum 

og þá tala þau oft um að vinátta sé félagsskapur, nánd og hlýhugur. 

Vinátta er stór partur af félagsfærni barna og að öðlast skilning á annarri manneskju 

(Dunn, 2004, bls. 2), en hún er undir ýmsum áhrifaþáttum eins og samskiptum við 

foreldra, systkini og kennara, skapgerð, nágrennið, menningu, ríkjandi viðhorf og 

siðvenjur í samfélaginu (Rubin, Bukowski og Parker, 2006, bls. 571). Þjónar vinátta þeim 
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tilgangi að veita stuðning, nánd og ástúð, til að auka sjálfsálit og jákvætt mat, veita 

tilfinningalegt öryggi og tækifæri fyrir nána afhjúpun (Rubin o.fl., 2011, bls. 315). 

Fyrstu sambönd barna fyrir utan fjölskylduna myndast vanalega á milli jafningja í 

leikskólum og er ólík þeim samböndum sem þau hafa við foreldra og systkini. Piaget 

(1977) benti á að samband fullorðinna við börn einkenndist af lóðréttu sviði yfirráðs og 

valds. Það þýðir að börn samþykkja reglur fullorðinna, jafnvel þó þau skilji ekki reglurnar 

en gera það af því hlýðni er krafist. Aftur á móti er samband barna við jafningja lárétt og í 

meira jafnvægi (Piaget, 1977, bls. 104). Börnum þykir vænt um vini sína og vilja viðhalda 

vináttunni þrátt fyrir ágreining og ósætti sem upp getur komið á milli þeirra. Vilja þau 

leysa úr slíkum málum, enda er vinátta milli barna oft fyrsta sambandið þar sem þau 

reyna að skilja einhvern annan (Dunn, 2004, bls. 5). Piaget taldi að börn þroskuðu skilning 

á siðferðislegum málum af samskiptum sínum við jafningja og vini með því að takast á við 

ágreiningsmál (Piaget, 1977). Þurfa börn að nota samningaviðræður, ræða ýmis 

sjónarhorn og ákveða málamiðlun. Sem sagt að geta sett sig í spor annarra og er það allt 

partur af siðferðisþroska þeirra (Dunn, 2004, bls. 5; Rubin o.fl., 2011, bls. 310). 

3.2 Vinátta barna á leikskólaaldri 

Frá aldrinum tveggja til fimm ára aukast samskiptin við jafningja og verða þau flóknari. Á 

þessum aldri eiga flest leikskólabörn vini. Rannsókn Lindsey (2002) sýndi að 73% barna á 

aldrinum þriggja til sex ára ættu vin sem sýndi gagnkvæma vináttu. Einnig fann hún í 

rannsókn sinni að vinátta barnanna hélst í mörgum tilfellum stöðug í gegnum árin. 

Niðurstöður hennar sýndu að börn sem áttu að minnsta kosti einn góðan vin var betur 

líkað við af jafningjum og mátu kennarar þau sem félagslega hæfar en börn sem ekki áttu 

góðan vin. Aðeins helmingur barna sem voru lítið viðurkennd af jafningjum átti að 

minnsta kosti einn góðan vin á móti 89% barna sem fengu mikla viðurkenningu af 

jafningjum. 

Hvernig vinátta leikskólabarna gengur fyrir sig hefur verið umhugsunarefni margra 

fræðinga. Árið 1932 lýsti Parten sex stigum félagsþátttöku sem börn ganga í gegnum 

þegar þau þroskast: aðgerðarlaus hegðun, leika sér ein, er áhorfandi (barnið horfir á aðra 

leika sér en tekur ekki þátt), samhliða leikur (barnið leikur sér við hliðina á öðrum börnum 

en ekki við þau), tengslaleikur (barnið leikur og deilir með öðrum) og samvinnuleikur 

(barnið á í samskipti við aðra sem eru samræmd og skilgreind af verkaskiptingu). 

Parten taldi að á milli tveggja og fimm ára ykist tíðni tengsla- og samvinnuleiks og að 

tíðni aðgerðarlausrar hegðunar, að leika sér ein og vera í samhliða leik minnkaði (Parten, 

1932). Hún sagði að þriggja ára börn einkenndust af einhliða eða samhliða leik og að fimm 

ára barn eyddi mestum tíma sínum í tengsla- eða samvinnuleik (Rubin o.fl., 2011, bls. 
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313). Skali Partens hefur verið ráðandi í bókmenntum um leik og félagslyndi barna í 50 ár, 

þó hann byggist á mjög litlu úrtaki frá aðeins einum leikskóla. Skalinn hefur verið 

gagnrýndur fyrir að vera of einfaldur, því að sýnt hefur verið fram á að börn á öllum aldri í 

leikskóla falla á öll stig skalans, að jafnvel fimm ára gamalt barn er oftar eitt eða nálægt 

öðrum í frjálsum tíma en það eyðir í samskipti við aðra (Rubin o.fl, 2011, bls. 313). Þrátt 

fyrir þessa gagnrýni er samhliðaleikur mikilvægur til að brúa bilið í að fara frá að leika sér 

eitt í að leika við aðra í tengsla- og samvinnuleik (Rubin o.fl., 2006, bls. 589). 

Gottman (1983) greindi sex þætti sem leikskólabörn þurfa til að mynda vináttu: að 

skilja samskipti hvort annars og vera opin fyrir útskýringum þegar þörf er á, vilji til að 

spyrja og svara spurningum, þátttaka í sameiginlegum athöfnum með samræðum um það 

sem þau eiga sameiginlegt og ekki sameiginlegt í leik, deila tilfinningum, útfærsla og 

framlenging á leik hvort annars og hæfni til að leysa ágreiningsmál. Gottman taldi þessa 

þætti vera mikilvæga til að ná að mynda vináttu á árangursríkan hátt en einnig að það 

væri partur til að viðhalda vináttunni. Þau börn sem hefðu félags-, tilfinninga- og 

vitsmunahæfni til að ráða við þetta ferli væru líklegri til að mynda vináttutengsl. 

3.3 Áhrif vináttu á börn 

Vinátta getur veitt barni ýmislegan ávinning eins og aukið sjálfstraust, minni líkur á 

þunglyndi og einmanaleika og vernd frá illri meðferð jafningja (Asher, Guerry og 

McDonald, 2014). Gæði vináttunnar skiptir þó töluverðu máli. Til dæmis getur vinátta sem 

hefur mjög jákvæða eiginleika og er frekar stöðug, aukið sjálfstraust barna með tímanum. 

Slíkt er ekki líklegt að gerast ef vináttan einkennist af neikvæðum eiginleikum. Börn sem 

er komið illa fram við af vinum sínum eru líklegri að upplifa aðlögunarerfiðleika, þar á 

meðal kvíða, þunglyndi og einmanaleika. Aftur á móti þegar börn eiga vináttu með 

mörgum jákvæðum eiginleikum eins og félagsskap, tilfinningastuðningi, náinni afhjúpun, 

hjálp og leiðsögn, eru þau minna einmana (Asher o.fl., 2014). 

Börn geta veitt jafnöldrum sínum ákveðnar tilfinningalegar bjargir eins og 

öryggistilfinningu í ógnandi aðstæðum eða að finna fyrir minna stressi í nýjum aðstæðum. 

Schwarz (1972) og Ispa (1981) hafa bæði fundið að börn sýna meiri glaðværð, eru 

streituminni og þora að gera meira ef þau eru í ókunnugum aðstæðum með vini eða 

kunnuglegum jafningja. Börn sem voru ein og sem voru með jafningja sem það þekkti ekki 

sýndu mestu streituna í ókunnugum aðstæðum. Aftur á móti minnkaði streitan og börnin 

urðu glaðværari þegar þau fóru að kynnast. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að ung börn 

eiga auðveldara með að hafa stjórn á tilfinningum sínum og aðlagast betur þegar vinur 

eða kunnuglegur jafningi er með þeim og að vinir séu uppspretta tilfinningalegs stuðnings. 
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Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að vinátta geti stuðlað að jákvæðri aðlögun á 

mögulega erfiðu og stressandi tímabili, eins og að byrja í grunnskóla (Ladd, 1990; Ladd og 

Price, 1987; Rubin o.fl., 2011). Þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla skiptir máli að 

eiga góðan vin úr leikskólanum. Til dæmis eru börn sem eiga gagnkvæma vináttu 

ánægðari í skóla og hafa meiri áhuga á námsgreinum en börn sem byrja skólaárið án vinar 

(Hodges o.fl., 1999). Ladd og Price (1987) fundu út að börn sem byrja í grunnskóla með 

einhverjum sem þau þekkja úr leikskóla eru líklegri að vera viðurkennd og eiga minni líkur 

á höfnun af bekkjarfélögum. Börn sem þekktu marga jafningja í nýja bekknum höfðu 

tilhneigingu til að þróa jákvætt viðhorf gagnvart skólanum og skrópuðu sjaldnar en börn 

sem þekktu engan. Niðurstöðurnar sýndu einnig að börn sem eru mikið í samvinnuleik í 

leikskóla og hafa jákvæð samskipti við skólafélaga eru oftast betur liðin af jafningjum í 

grunnskóla og eiga auðveldara að aðlagast. Aftur á móti voru árásargjörn og 

andfélagslynd börn verr liðin af bekkjarfélögum og áttu því erfiðara með skólaaðlögun. 

Ladd (1990) rannsakaði einnig áhrif vináttu á skólaaðlögun fimm ára barna sem voru 

að byrja í nýjum skóla og bekk. Sýndu niðurstöður að börn sem byrjuðu í bekknum með 

vini eða vinum úr leikskólanum áttu auðveldara með að aðlagast nýja umhverfinu. Þau 

börn sem áttu vini fyrir og náðu að viðhalda vináttunni eða börn sem eignuðust nýja vini 

höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart skólanum en þau sem ekki áttu vini. Það leiðir af sér 

minni líkur á að forðast skólann og betri skólaframmistöðu. Einnig voru þau börn sem áttu 

jákvæða leikskólareynslu jákvæðari gagnvart skólanum þegar þau byrjuðu í bekknum en 

þau sem áttu neikvæða leikskólareynslu. Niðurstöður Ladd (1990) og Ladd og Price (1987) 

sýna hve mikilvæg vinátta er fyrir börn til að aðlagast nýjum og oft erfiðum aðstæðum, 

þau hafa jákvætt viðhorf gagnvart skólanum og skrópa minna. 

Rannsóknir Ladd og Ladd og Price eru komnar til ára sinna og eru fáar rannsóknir til 

sem skoða tengsl skólaaðlögunar og vináttu hjá svo ungum börnum. Flestar rannsóknir 

hafa einblínt meira á aðlögunarhæfni og vináttu barna í grunnskóla. Cillessen, Jiang, West 

og Laszkowski (2005) fundu til dæmis að vinátta unglinga sem einkennist af félagsskap, 

nánd, hjálp, öryggi og lítið af ágreiningi tengist  jákvæðri hegðun. Wentzel, Barry og 

Caldwell (2004) fundu að nemendum sem áttu náinn vin í byrjun sjötta bekkjar (11-12 ára) 

gekk betur á mælingum félags- og námsaðlögunar í lok skólaárs en nemendum án vina. 

Ein útskýring á þessu er að vinir stuðla að tilfinningalegu öryggi og tilfinningu um að 

tilheyra, sem getur mögulega ýtt undir áhuga og auðveldað námsárangur í skóla. 

3.4 Áhrif vinaleysis 

Ekki eiga öll börn auðvelt með að eignast vini og getur áhrif vinaleysis haft slæmar 

afleiðingar á líðan barnsins. Talið er að í kringum 15 til 20 prósent barna séu vinalaus eða 
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eigi ekki góða vini sem sýna gagnkvæma vináttu (Rubin, o.fl., 2011, bls. 320). Það geta 

legið margar ástæður fyrir því að börn séu vinalaus. Getur það stafað til dæmis af 

persónulegum einkennum eins og útliti, kyni eða kynþætti, vegna aðstæðubundinna 

þátta, sálrænna vandamála (kvíða, ótta, þunglyndi, einmanaleika), ytri vandamála 

(árásargjörn, ofbeldisfull, ögrandi, brjóta af sér) eða lélegrar félagsfærni (Asher og 

Renshaw, 1981, bls. 273; Dunn, 2004, bls. 88; Laursen o.fl., 2007). Félagslegar aðstæður 

geta einnig haft áhrif á vináttu barna. Kalff o.fl. (2001) rannsökuðu áhrif þess að búa í 

fátæku hverfi í þéttbýli í Hollandi á hegðunarvandamál barna. Fundu þau að börn 

fráskilinna foreldra stríddu við hegðunarvandamál, en þess má geta að um helmingur 

þeirra bjó í fátækari hverfunum. Menntun og tekjur foreldranna hafði einnig áhrif, en þau 

sem höfðu litla menntun og tekjur voru líklegri að búa í fátækari hverfunum og sýndu 

börn þeirra meiri hegðunarvandamál en börn sem áttu foreldra með meiri menntun og 

tekjur. Félagshagfræðileg staða (SES) nágrennisins skiptir því máli í tengslum við 

hegðunarvanda barna sem getur haft áhrif á vináttu barna (Dunn, 2004; Hodges o.fl., 

1999; Kalff o.fl., 2001). Fátækt hefur einnig áhrif á félagslíf barna, en börn sem lifa við 

skort geta til dæmis ekki haldið upp á afmæli eða boðið vinum í heimsókn og getur það 

valdið því að þau einangrist félagslega (Lovísa Arnardóttir, 2016). Fátækt getur einnig haft 

mikil og varanleg áhrif á þroska barna og framtíðarmöguleika. Það eru því margir þættir 

sem spila saman og geta haft áhrif á það hvort barni tekst að eignast vini eða ekki. 

Börn sem hanga ein í bekknum eða á leikvellinum og eru sjaldan partur af hópi eða 

klíku, geta verið ein af misjöfnum ástæðum (Dunn, 2004, bls. 88). Sum einfaldlega njóta 

þess að vera ein, þeim er ekki hafnað af öðrum en eru sjálfum sér nóg og njóta einveru 

sinnar. Aðrir vilja sárlega vera partur af hópi en ná því ekki af einhverjum ástæðum. 

Félagsfærni vinalausra barna er oft verri en jafningja þeirra og upplifa þau oft einmana-

leika. Þau sýna af sér hegðun sem jafningjum finnst vera óaðlaðandi eins og árásargirni, 

ákveðni að því leytinu að reyna að stjórna öllu, undirgefni, vera vandræðaleg, óhamingju-

söm eða hlédræg. Svo gæti öðrum börnum bara hreinlega verið illa við þau (Dunn, 2004, 

bls. 88). 

Vinaleysi getur aukið líkurnar á að verða þolandi eineltis eða illrar meðferðar af 

jafningjum (e. victimization) og eru börn með sálræn eða ytri vandamál í sérstakri hættu 

(Dunn, 2004, bls. 86; Hodges o.fl., 1999). Að eiga besta vin minnkar líkurnar á að verða 

fyrir slíkri meðferð þrátt fyrir hegðunarvanda barnsins. Gæði vináttunnar skiptir þó máli, 

sérstaklega fyrir börn með sálræn vandamál. Ef vinurinn er verndandi þegar barnið lendir í 

vandræðum minnkar það líkurnar á að verða þolandi, en ef gæðin lítil er slík vinátta verri 

en engin og hefur verið tengd við aukin á sálræn vandamál. Til að mynda ef báðir vinirnir 
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hafa kvíðafulla hegðun, eykur það líkurnar á að verða þolandi illrar meðferðar (Dunn, 

2004, bls. 86; Hodges o.fl., 1999). Börn sem eru árásargjörn og hafnað af jafningjum eru 

líklegri en önnur börn að ganga verr í skóla, skrópa meira eða hætta í skóla. Einnig eru þau 

líkleg til að taka þátt í afbrotum og andfélagslegum athöfnum bæði innan sem utan 

skólans. Aftur á móti eiga hlédræg börn sem er hafnað af jafningjum á hættu að verða 

óttaslegin, kvíðafull, þunglynd og einmana (Asher og Parker, 1989, bls. 15; Dunn, 2004, 

bls. 93). 

Vinsældir skipta ekki öllu máli þegar kemur að vináttu. Börn sem eiga vini, án tillits til 

vinsælda þeirra, hafa sýnt meiri ósérplægni og skilning á sjónarmiðum annarra en vinalaus 

börn. Það er því vinátta en ekki vinsældir sem spáir fyrir um félagslegt tilfinninganæmi og 

siðferðisskilning barna (Dunn, 2004, bls. 89). Mörg börn sem eru ekkert sérlega vinsæl 

meðal bekkjarfélaga og eiga vin, lýsa ánægju sinni með þá vináttu. Það skal samt tekið 

fram að ekki eiga öll vinsæl börn vini sem sýna gagnkvæmni og nánd og geta þau líka 

fundið fyrir einmanaleika (Dunn, 2004, bls. 88; Rubin o.fl., 2011, bls. 320). Vinátta vinsælla 

og óvinsælla barna er ólík að því leytinu að vinátta vinsælla barna er líklegri til að haldast 

stöðug í gegnum árin. Það er meira af ágreiningi og ósætti í vináttu óvinsælla barna og 

sýna þau hvort öðru minni stuðning, minni nánd og umhyggju (Dunn, 2004, bls. 89). 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið sýnt fram á mikilvægi vináttunnar fyrir þroska félagsfærni 

barna, líðan þeirra, hegðun og samskipti við jafningja. Vinátta á milli barna er ólík 

sambandi þeirra við fullorðinna og einkennist meira af jafnvægi. Meirihluti barna á 

leikskólaaldri á góðan vin og vináttu sem helst í mörgum tilfellum stöðug í gegnum árin. 

Vinátta getur verið verndandi gagnvart einelti og illri meðferð af jafningjum, hún getur 

veitt tilfinningalegan stuðning og öryggi og ef gæði vináttunnar eru mikil, getur hún eflt 

sjálfstraust. Einnig auðveldar hún aðlögun í nýjum og stressandi aðstæðum og getur haft 

jákvæð áhrif á viðhorf til náms og skóla. Vinaleysi getur aftur á móti aukið líkurnar á 

einelti eða að verða fyrir illri meðferð jafningja, sérstaklega fyrir börn með sálræn eða ytri 

vandamál. Vinalausum börnum gengur oft verr í skóla og geta sýnt af sér andfélagslega 

hegðun eða upplifað sálræn vandamál. Margar ástæður geta legið á bak við vinaleysi; 

sjálfsákvörðun barns, persónulegir eða félagslegir þættir. Það er því nokkuð ljóst að 

vinátta skiptir miklu máli í lífi barna. Í næsta kafla verður fjallað um skapgerð og hvaða 

áhrif hún hefur á vináttu. 
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4 Skapgerð 

Margar skilgreiningar eru til á skapgerð og ekki eru allir fræðimenn sammála hvað orsakar 

hana. Flestir eru þó sammála að skapgerð sé stöðug og vísi til þess einstaklingsmunar í 

hegðun sem birtist snemma í æsku og hefur eðlislægan grundvöll (Goldsmith o.fl., 1987; 

Saudino, 2005). Hún er einstaklingsbundin breytileiki á viðbragðshæfni og sjálfsstjórn 

barna. Lengi var talið að skapgerð væri arfgeng og að börn erfðu svipaða skapgerðarþætti 

og foreldrar þeirra. Núna gera fræðimenn sér meira grein fyrir umhverfisáhrifum og því 

samspili sem erfðir og umhverfi hefur á skapgerð barna (Saudino, 2005). Fljótlega eftir 

fæðingu sýna börn mikla fjölbreytni í hegðun sem er talin vera skapgerð. Þeir þættir eru 

tilfinningasemi, líkamleg virkni, athygli, þrautseigja, félagslyndi, viðbragðshæfni og svo 

framvegis og eru þessir skapgerðarþættir það sem myndar að hluta til persónuleikann 

sem kemur fram seinna meir (Goldsmith o.fl., 1987; Saudino, 2005). Til dæmis gráta sum 

börn mjög mikið og ákaft en önnur eru rólegri, sum sýna verkefnum mikla athygli og 

þrautseigju í langan tíma en athygli annarra er meira dreifð. 

Ein vinsælasta aðferðin til að mæla skapgerð ungbarna og barna eru 

tvíburarannsóknir sem styðjast við mat foreldra (Saudino, 2005). Sýna slíkar rannsóknir 

sterk tengsl við að erfðir hafi áhrif á skapgerð. Eineggja tvíburar eru líkari í skapgerð en 

tvíeggja í fjölda hegðunarþátta eins og tilfinningasemi, líkamlegri virkni, feimni, félags-

lyndi, athygli, þrautseigju, aðlögunarhæfni og vanlíðan. Út frá fjölda rannsókna á skapgerð 

er talið að erfðafræðilegur munur á milli einstaklinga felist frá 20% upp í 60% í skapgerð. 

Restin, 40-80% eru talin liggja í umhverfisáhrifum á skapgerð barna (Saudino, 2005). 

Umhverfisáhrifum er þó hægt að skipta í tvennt; þau sem eru sameiginleg meðal 

fjölskyldumeðlima og þeirra sem þau deila ekki saman. Umhverfisáhrif sem allir í 

fjölskyldunni deila eru nágrenni, skóli, foreldrar, menntun, félagshagfræðileg staða (SES), 

trú, fjölskylduferðalög, gæludýr og eignir á heimilinu eins og fjöldi bóka, píanó og svo 

framvegis. Fáar sannanir eru til um að sameiginlegt umhverfi hafi áhrif á skapgerð. 

Möguleg undantekning eru skapgerðarþættirnir jákvæð áhrif, reglufesta, sjálfsefjun, 

feimni og líkamleg virkni (Saudino, 2005). Umhverfi sem er ekki sameiginlegt meðal 

fjölskyldumeðlima á við vini, jafningja, kennara, í hvaða röð þú fæddist meðal systkina, 

mismunandi meðferð foreldra gagnvart þér, slys og veikindi. Samkvæmt rannsóknum 

leiða þessir þættir til hegðunarmunar á milli fjölskyldumeðlima. Umhverfisáhrif á 

skapgerð er yfirleitt vegna þátta sem er ekki deilt meðal fjölskyldumeðlima og geta skýrt 

um 40-80% af breytileika sem skýrist ekki af erfðum (Saudino, 2005). 

Skapgerð (e. temperament) er ekki það sama og persónuleiki (e. personality), en aftur 

á móti er það skapgerð sem leikur stórt hlutverk í að þroska persónuleika. Það er 
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mikilvægur munur á skapgerð og persónuleika. Í fyrsta lagi birtast skapgerðareinkenni 

snemma í æsku en persónuleikaeinkenni eru yfirleitt talin koma seinna fram í þroska 

(Rothbart og Garstein, 2009). Í öðru lagi felur persónuleiki í sér miklu fleiri eiginleika en 

skapgerð, þar á meðal sjálfsmynd, viðhorf, væntingar og hvernig fólk höndlar vandamál. 

Persónuleiki þroskast út frá skapgerðareinkennum sem birtast snemma í æsku í samspili 

við reynslu barnsins. Skapgerð stuðlar beint að félags-, tilfinninga- og persónuleikaþroska 

(Rothbart og Garstein, 2009). Skapgerð helst stöðugri í gegnum árin en persónuleiki þó að 

ný skapgerðareinkenni geti birst á mismunandi tímapunktum í þroska (Goldsmith o.fl., 

1987). 

4.1 Skapgerðarþættir 

Margvíslegar flokkanir eru til á skapgerð barna. Ein af þeim vinsælli er flokkun Chess og 

Thomas (1977) en þau fundu út níu þætti í skapgerð barna: líkamleg virkni (hraði, orka og 

kraftur barnsins), reglufesta (sofa, vakna, borða og svo framvegis), aðlögunarhæfni (hve 

auðvelt barn aðlagast breytingum á daglegum venjum), nálgun/hörfun (svörun barns við 

nýjum hlut eða persónu), greinimörk skynjunar (viðbragð barns við fjölda  ytri áreita eða 

breytinga í umhverfi), skap (jákvætt – neikvætt skap), ákefð skapsins (jákvæð eða neikvæð 

orka sem barn notar í svörun), röskun á athygli og þrautseigja (lengd tímans sem barn 

heldur áfram athöfnum sínum þegar það stendur frammi fyrir hindrun). 

Út frá þessum níu þáttum fundu þau út að hægt væri að flokka börn í þrjá flokka; 

auðveld börn (40%), erfið börn (10%) og börn sem eru vör um sig (e. slow to warm up, 

15%). Um 35% barnanna í rannsókn þeirra  féllu ekki í neinn af þessum flokkum. Auðvelda 

barnið einkennist af reglufestu sinni, hefur stjórn á viðbrögðum sínum við nálgun á hinu 

nýja, hefur jákvætt skap sem er milt til hóflegs í ákafa og á auðvelt með að aðlagast nýjum 

aðstæðum. Erfiða barnið býr aftur á móti ekki yfir reglufestu, hörfar oftast gagnvart 

einhverju nýju, tjáir mörg neikvæð skapeinkenni af miklum ákafa og er lengi að aðlagast 

nýjum aðstæðum. Barn sem er vart um sig er eins og erfiða barnið að það hörfar oftast 

gagnvart því sem er nýtt, hefur neikvætt skap og er lengi að aðlagast, en aftur á móti 

hefur það mild viðbrögð og getur annaðhvort verið reglufast eða ekki (Chess og Thomas, 

1977; Thomas, Chess og Birch, 1968). Margir fræðimenn hafa byggt á þessari flokkun og 

þróað eigin flokkunarkerfi fyrir skapgerð. 

Þó flokkun Chess og Thomas (1977) sé mjög vinsæl í rannsóknum á skapgerð barna er 

til nýlegri flokkun eftir Rothbart(2007). Flokkaði hún skapgerð í þrjá yfirflokka; áreynslufull 

stjórnun (e. effortful control), neikvæð áhrif (e. negative affectivity) og úthverfa skapgerð 

(e. extraversion). Áreynslufull stjórnun lýsir hæfni barna til að velja hvaða stefnu taka á 

við ágreining, skipuleggja framtíðina og til að geta greint mistök. Hefur hún verið tengd 
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við mikilvægan þroska, þar á meðal samviskuþroska og hegðunarvandamál. Að vera með 

áreynslulausa stjórnun hefur gefið sterka forspá á ytri vandamál en ekki eins sterka á 

sálræn vandamál. Til áreynslufullrar stjórnunar falla skapgerðarþættirnir stjórnun á 

athygli, hömlur, næmni á skynjun og lágur ánægjustyrkur (ánægja tengt við litla örvun og 

nýjungar). Í þroska er neikvæð tilfinningasemi eitt af fyrstu skapgerðareinkennum til að 

koma fram (Gartstein, Putnam og Rothbart, 2012). Yfirflokkurinn neikvæð áhrif felur í sér 

skapgerðarþættina reiði, gremja, ótti, óþægindi, dapurleiki og sjálfsefjun (Rothbart, 2007). 

Neikvæðar skapgerðartilfinningar hafa verið tengdar við bæði sálræn og ytri vandamál, 

það er ef ungabarn hefur mjög mikil neikvæð áhrif aukast líkurnar á vandamálum seinna 

meir. Reiði og gremja getur verið forspá fyrir bæði sálræn og ytri vandamál og ótti og 

dapurleiki fyrir sálræn vandamál (Garstein o.fl., 2012). Úthverfi flokkurinn felur í sér 

líkamlega virkni, feimni, háan ánægjustyrk, bros og hlátur, hvatvísi, jákvæðar væntingar 

og tengsl við aðra og hefur aðallega verið tengd við ytri vandamál og hörfun (e. 

withdrawal) (Rothbart, 2007). 

4.2 Áhrif skapgerðar á félagsfærni 

Eins og fram hefur komið hefur vinátta áhrif á félagsfærni barna, en það eru fleiri þættir 

sem geta einnig haft áhrif. Einn af þeim þáttum er skapgerð, en hún leikur mikilvægt 

hlutverk í almennri félagslegri virkni og félagsfærni barna (Yoleri og Sevinç, 2014). Telja 

sumir fræðimenn að skapgerð verki óbeint á vináttu með áhrifum sínum á félagsþroska og 

félagsfærni (Yoleri og Sevinç, 2014). Aðrir fræðimenn sjá að viss skapgerðareinkenni barna 

hafa áhrif á vinsældir og vinaval (Gleason o.fl., 2005; Lindsey, 2002). Skapgerð stuðlar að 

félagslegri hegðun eins og hörfun, yfirgangssemi og árásargjarnri hegðun hjá börnum í 

leik- og grunnskóla og ákvarðar eðli samskipta barna við aðra (Yoleri og Sevinç, 2014). Á 

meðan sum börn eru hlý og elska að vera í félagsskap eru önnur sem kjósa að vera fjarlæg 

og eru feimin í félagslegum aðstæðum. Fundist hafa sterk tengsl á milli barna sem standa 

frammi fyrir félagslegum vandamálum og skapgerðareinkennum þeirra. Til dæmis eru 

sveigjanleg og staðföst börn líklegri til að laða fram jákvæðar tilfinningar en börn sem eru 

næm fyrir áreiti og hvatvís líklegri til að eiga vandamál með félagsfærni (Yoleri og Sevinç, 

2014). 

Skapgerð barna hefur verið séð sem mögulegur undanfari á hegðunarvandamála 

(Saudino, 2005). Þættir sem hafa verið tengdir við erfiða skapgerð eins og tilfinningasemi, 

aðlögunarhæfni, nálgun, hörfun og hvatvísi geta sagt fyrir um bæði sálræn og ytri 

vandamál. Líkamleg virkni getur spáð fyrir um ytri vandamál og feimni og ótti fyrir um 

sálræn vandamál. Rannsókn Billman og McDevitt (1980) sýndi fram á tengsl milli 

skapgerðareinkenna og vandræðahegðunar. Börn sem eru metin erfið eru líklegri til að 



20 

slá, glíma, ýta og vera með læti en það eru merki um mjög félagslega neikvæða hegðun. 

Þau börn sem höfðu erfiða skapgerð sýndu frekar harkalega og árásargjarna hegðun en 

þau sem höfðu auðveldari skapgerð og kom það fram í leikjum barnanna. Leikskólakrakkar 

með auðvelda skapgerð eru líklegri að sýna vinaleg og jákvæð samskipti við jafningja en 

þau sem eru talin vera erfið eða vör um sig í skapgerð (Farver og Branstetter, 1994). 

Einnig eru þau líklegri að sýna jákvæða svörun gagnvart jafningjum sem líður illa til dæmis 

með því að hugga þau. Börn sem sýna slíka jákvæða svörun eiga auðveldara með að hefja 

leik og vera boðið til að taka þátt (Farver og Branstetter, 1994). 

4.3 Áhrif skapgerðar á vinaval 

Oft hefur verið haldið fram að börn og vinir þeirra séu lík og að þau sækist í börn sem 

svipar til þeirra í skapgerð. Haselager o.fl. (1998) rannsökuðu í Hollandi hvort 11 ára 

gömul börn væru líkari vinum sínum en börnum úr bekknum þeirra sem ekki voru vinir 

þeirra. Rannsóknin fór fram í 59 grunnskólum og átta af þeim voru sérkennsluskólar. Voru 

skapgerðarþættirnir jákvæðni og andfélagsleg hegðun skoðuð, feimni, ósjálfstæði og 

þunglyndiseinkenni. Niðurstöður sýndu að börnin líktust fremur vinum sínum á öllum 

sviðum en þeim sem ekki voru vinir þeirra. Rannsóknir á grunnskólabörnum og unglingum 

hafa sýnt að börn líkjast vinum sínum í skapgerð, en ekki hafa fundist slíkar eindregnar 

niðurstöður meðal barna á leikskólaaldri (Haselager o.fl., 1998; Kandel, 1978). Sumir 

fræðimenn hafa fundið tengsl á milli svipaðrar skapgerðar og vináttu hjá börnum á 

leikskólaaldri og aðrir hafa fundið að það eru ákveðnir skapgerðarþættir sem ung börn 

laðast frekar að 

Lindsey (2002) taldi að börn á leikskólaaldri væru lík góðum vinum sínum í þáttunum 

árásargirni, félagshæfni og að vera viðurkenndur af jafningjum. Galli við rannsókn Lindsey 

er þó að hópurinn sem hún rannsakaði var mjög lítill, aðeins 166 börn í upphafi og 36 börn 

í eftirfylgni tveimur árum seinna. Einnig að rannsóknin var byggð á tilnefningu barnanna á 

hverjum þeim líkaði vel við í stað þess að fylgja því eftir með því að skoða hegðun þeirra í 

kringum þá vini. 

Gleason o.fl. (2005) vildu rannsaka áhrif þriggja skapgerðarþátta (líkamleg virkni, 

hvatvísi og sjálfsefjun) úr skapgerðarmælingu Rothbart (2007) á vináttu leikskólabarna. 

Völdu Gleason o.fl. aðeins þrjá undirflokka úr yfirflokkunum þremur (áreynslufull 

stjórnun, neikvæð áhrif og úthverfa) því þau töldu þessa þrjá skapgerðarþætti hafa mestu 

áhrif á vináttu. Líkamleg virkni er það stig grófhreyfinga sem barn er á og felur í sér meðal 

annars hraða og umfang hreyfingar. Hefur mikil virkni í grófhreyfingu verið jákvætt tengd 

við félagssamskipti jafningja (Billman og McDevitt, 1980). Hvatvísi felur í sér tilhneigingu 

til að bregðast við hegðun og sýna hegðun sem einkennist af lítilli eða engri fyrirhyggju, 
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ígrundun eða athugun á afleiðingum og hefur oft verið neikvætt tengd við að eignast vini, 

þó það geti verið ólíkt fyrir drengi en stúlkur (Gleason o.fl., 2005). Sjálfsefjun á við hve 

fljót börn eru að jafna sig af angist, spenningi eða almennri örvun. Að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum, sem sjálfsefjun er partur af, er jákvætt tengt við þróun vináttu í 

leikskóla (Gleason o.fl., 2005) 

Lögðu þau upp með þá tilgátu að börn sem eru lík í skapgerð og af sama kyni myndi 

vináttubönd. Leikskólabörnin voru á aldrinum þriggja til sex ára í tveimur 

úthverfaleikskólum þar sem meirihluti barnanna var hvít millistéttarbörn. Niðurstöður 

Gleason o.fl. kom þeim á óvart í tengslum við hvatvísi, en eins og fram hefur komið hefur 

það verið neikvætt tengt við að eignast vini. Fundu þau að almennt kjósa leikskólabörn 

vini af sama kyni og sem eru með mikla hvatvísi og sjálfsefjun. Eini munurinn á milli 

kynjanna lá í virkni barnanna þar sem strákar velja sér vini sem eru líkamlega mjög virkir 

en stelpur velja sér vini sem eru með litla líkamlega virkni. Að vera með svipaða skapgerð 

hafði engin áhrif á vinaval út frá þessum þremur þáttum. 

Ákveðin skapgerðareinkenni geta gert börn meira aðlaðandi sem leikfélaga, en að vera 

með sömu skapgerð er ekki forsenda fyrir þróun á vináttu. Vildu Gleason o.fl. einnig 

athuga hvort það væri munur á vinavali eftir skapgerð út frá aldri barnanna, en skapgerð 

hafði meiri áhrif á vinaval eldri barna í kringum fimm ára aldurinn en hjá yngri börnum. 

Gerðu þau einnig grein fyrir því að litið er misjafnt á sum skapgerðareinkenni eftir því af 

hvoru kyni barnið er, til dæmis er feimni hjá stúlkum meira samþykkt en hjá drengjum og 

mikil líkamleg virkni er meira samþykkt hjá drengjum en stúlkum (Gleason o.fl. 2005). 

Rannsókn Lindsey og Gleason o.fl. sýna ólíkar niðurstöður á hvort skapgerð barna á 

leikskólaaldri svipar til gagnkvæmra vina þeirra. Það verður þó að segja að aðferð Gleason 

o.fl. hafi verið töluvert betri þar sem bæði voru tekin viðtöl við börnin og þau tilnefndu 

vini og kennarar voru látnir fylla út hegðunarspurningarlista. Gallinn er samt sá sami að fá 

börn voru í rannsókninni (75). Annar galli á rannsókn þeirra er að hún náði aðeins yfir hvít 

millistéttarbörn og því greinilega þörf á rannsóknum sem ná yfir fleiri menningarheima 

sem og í fjölmenningarlegum skólum. 

4.4 Menningarmunur á skapgerð barna 

Þó ákveðin skapgerð barns sé litin neikvæðum augum hjá vestrænum þjóðum þá á það 

ekki endilega við í öðrum löndum. Sem dæmi er litið á feimni neikvæðari augum í Norður-

Ameríku en í Kína (Chen o.fl., 1995; Rothbart, 2011, bls. 158). Í Norður-Ameríku er talið að 

feimið fólk hafi minni hæfileika, sé minna aðlaðandi, hafi minni sjálfsstjórn og sé ekki eins 

vinalegt og viðkunnalegt og ófeimið fólk. Í Bandaríkjunum hafa feimin börn oft  lágt mat á 
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eigin félagsfærni og hafa meiri tilhneigingu til þunglyndis og einmanaleika en ófeimin börn 

(Rothbart, 2011). 

Chen, Rubin og Sun (1992) framkvæmdu þvermenningarlega rannsókn í Kanada og 

Kína til að skoða samband á milli félagslegs álits og viðurkenningar jafningja hjá 

grunnskólabörnum. Skoðuð voru tengslin hjá annars vegar sjö ára börnum og hins vegar 

tíu ára. Börnin í Kanada komu bæði úr lág- og millistétt, en 73% barnanna í Kína áttu 

foreldra sem voru verkamenn eða smábændur (e. peasants), en þar lá 

menningarmunurinn því að ekkert barn í Kandada átti foreldri sem var smábóndi. Einn af 

þeim þáttum sem þau skoðuðu var feimni barnanna og kom fram að feimin börn í Kanada 

voru minna vinsæl og oftar hafnað af jafningjum en ófeimin börn. Í Kína var því öfugt farið 

þar sem feimin og hlédræg börn voru viðurkennd af jafningjum sínum. Börnin í Kína og 

Kanada áttu aftur á móti það sameiginlegt að jákvætt var litið á jákvæða félagslega 

hegðun og hæfni í henni en litið var neikvæðum augum á árásargjarna hegðun. 

Garstein o.fl. (2010) rannsökuðu skapgerð ungbarna í fjórum löndum; Japan, 

Bandaríkjunum, Póllandi og Rússlandi, og báru saman. Öll börnin voru á aldrinum þriggja 

til tólf mánaða gömul og létu þau foreldra (flestir voru mæður) svara spurningalista um 

hegðun þeirra. Niðurstöður sýndu menningarmun, en ekki á þann hátt sem rannsakendur 

lögðu upp með. Bandaríkjamenn voru hæstir í einstaklingshyggju og Japanir hæstir í 

sameignarstefnu (e. collectivism), en Rússar og Pólverjar voru nánast eins í 

einstaklingshyggju/sameignarstefnu. Töldu rannsakendur að einstaklingshyggja og 

sameignarstefna myndu hafa áhrif á félagsmótun og samskipti foreldra við ungabörn sín. 

Því töldu Garstein o.fl. að Rússar og Pólverjar myndu skora svipað á hegðunarskala 

barnanna, en í ljós kom að ungabörn í Póllandi og Bandaríkjunum voru svipuð í skapgerð 

og hegðun og börnin í Rússlandi voru miklu svipaðri í hegðun og skapgerð börnunum í 

Japan. Ungabörn í Póllandi brostu og hlógu mest allra og japönsk minnst. Í styrkleikastigi á 

gleði skoruðu pólsk og bandarísk börn töluvert hærra en rússnesk og japönsk. Bandarísk 

börn sýndu aftur á móti mestu hæfnina að tjá sig með orðum og hljóðum (e. vocal 

reactivity) en japönsk börn skoruðu hæst á ótta (Garstein o.fl., 2010). Þar sem foreldrarnir 

mátu þessa hegðun hjá börnunum verður að taka tillit til þess menningarmunar að 

foreldrar dæma hegðun barna sinna misjafnlega. 

Ástæðan fyrir að fjalla um þennan menningarmun er að börn innflytjenda koma með 

ólíkan bakgrunn í nýja landið og hafa þau hugsanlega alist upp við öðruvísi viðhorf 

gagnvart skapgerð sinni sem getur haft áhrif á aðlögunarhæfni, samskipti og sambönd við 

jafningja. Skapgerð hefur því ekki bara áhrif á vináttuval barna, heldur einnig 

menningarbakgrunnurinn. Til dæmis í rannsókn Gleason o.fl. (2005) á tegund skapgerðar 
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á leikfélagaval barna í leikskóla, rannsökuðu þau hvít millistéttarbörn í tveimur 

úthverfisleikskólum. Það að börn á leikskólaaldri kjósi að vinum hvatvís börn og með mikla 

sjálfsefjun á því meira við vestræn, hvít millistéttarbörn en myndi þá hugsanlega ekki eiga 

við í öðrum menningarsamfélögum eða stéttum. 

Í Kína leggja meta mæður meira feimin og óframfærin börn og sýna slíkum börnum 

meiri hlýju og jákvæða framkomu en vestrænar mæður (Chen o.fl., 1995; Rothbart, 2011, 

bls. 158). Feimin og óframfærin börn í Kína eru meira viðurkennd af jafningjum og telja 

kennarar þau vera færust í skóla (Chen o.fl., 1995). Gera mætti því ráð fyrir að ólíkt yrði 

litið á vestrænt leikskólabarn í Kína og öfugt, kínverskt barn í vestrænum leikskóla. 

Líklegra er að feimið kínverskt barn væri hunsað af jafningjum eða oft skilið útundan í 

vestrænum leikskóla sem sækja meira í hvatvís börn, en feimið vestrænt barn myndi 

upplifa meira samþykki í kínverskum leikskóla en það hafði fundið fyrir í sínu 

heimalandi.Líffræðilega séð er skapgerð mjög svipuð á milli þjóða, það er að sömu 

skapgerðir er að finna hjá öllum þjóðum (Rothbart, 2011, bls. 161). Munurinn liggur hins 

vegar í því að breytilegt er hvaða skapgerð er haldin í hávegum á milli menningarheima.  

4.5 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um skapgerð og áhrif hennar á félagsfærni og vinaval. Kom fram að 

skapgerð er háð bæði erfðafræðilegum og umhverfislegum þáttum. Gerður var 

greinarmunur á skapgerð og persónuleika. Fjallað var um mismunandi flokkanir á 

skapgerðareiginleikum og að ákveðnir skapgerðarþættir geta haft jákvæð áhrif á þroska 

og önnur neikvæð áhrif og aukið líkurnar á sálrænum og ytri vandamálum. Hefur skapgerð 

áhrif á vinsældir og ákvarðar eðli samskipta við aðra. Rætt var um ólíkar niðurstöður á 

hvort leikskólabörn sækist í önnur börn sem eru lík þeim að skapgerð eða hvort ákveðnir 

skapgerðarþættir eins og líkamleg virkni, sjálfsefjun og hvatvísi geri börn vinsæl. Að lokum 

var rætt um menningarmun á skapgerðarþáttum. Er hann nánast eins á milli þjóða en 

viðhorf til ákveðinna skapgerðareinkenna, eins og feimni, getur verið ólík.  

Skapgerð virðist því hafa einhver áhrif á vináttu og vinaval, en að hve miklu leyti er 

erfitt að segja og ekkert fræðiefni fannst um áhrif skapgerðar á fjölmenningarleg 

vináttubönd barna. Í næsta kafla verður tungumál barna skoðað og hvaða áhrif það hefur 

á vináttu barna með ólík móðurmál.   
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5 Tungumál barna 

Tungumál er meginleið barna til að mynda sambönd og eiga í samskiptum við aðra. Börn 

sem eiga auðvelt með að tjá sig og hafa góða tungumálafærni sýna meiri félagshæfni við 

jafningja (Fabes o.fl., 2006, bls. 302). Aftur á móti geta þau börn sem hafa litla 

tungumálafærni átt í erfiðleikum með að eiga samskipti við aðra og verða mögulega 

pirruð vegna erfiðleika við að tjá sig. Þau fara þá að grípa til árásargjarnari leiða til að 

leysa úr vandamálum. Þegar þau eldast endurspegla slík samskipti lélega félagshæfni. Það 

að eiga erfitt með samskipti við aðra getur minnkað líkurnar á að vera viðurkenndur af 

jafningjum og að önnur börn muni skynja að það borgi sig ekki að reyna hefja samtöl við 

þau eða eiga þau sem félaga. Þar að auki geta börn sem eiga í tungumálaörðuleikum sýnt 

vandamál í samtalsfærni og félagslegum skilningi, sem getur leitt til að þeim er hafnað af 

jafningjum. Rannsakendur hafa einnig fundið að börn eru líklegri til að byrja samskipti við 

önnur börn sem hafa venjulega tungumálafærni og minna líkleg að byrja samskipti við 

börn sem eiga í tungumálaörðugleikum (Fabes o.fl. , 2006, bls. 302). 

Börn sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig á staðartungumálinu (e. local language) 

geta lent í félagslegum erfiðleikum eins og niðurstaða rannsóknar von Grünigen, 

Kochenderfer-Ladd, Perren og Alsaker (2012) sýndi. Rannsökuðu þau tengsl á milli hæfni í 

staðartungumáli, félagslegri hegðun og samskiptum við jafningja hjá börnum innflytjenda 

í Sviss og svissneskra barna á aldrinum fimm til sex ára. Vildu þau skoða hvort hæfni í 

staðartungumálinu segði til um félagslega hegðun barnanna og hvernig tungumálafærnin 

hefði áhrif á að vera viðurkenndur af jafningjum eða þolandi illrar meðferðar af þeirra 

völdum. 

Fundu þau að börn innflytjenda voru minna lipur í staðartungumálinu miðað við 

svissnesku bekkjarfélagana. Þau voru minna viðurkennd af jafningjum og lentu næstum 

tvisvar sinnum oftar í að vera áreitt eða þola illa meðferð af jafningjum. Börn innflytjenda 

sem voru áreitt voru verri í staðartungumálinu en börn innflytjenda sem ekki voru áreitt. 

Einnig komust þau að því að því betra sem barn var í staðartungumálinu því jákvæðari 

hegðun (e. prosocial) sýndi það, en jákvæð hegðun minnkar líkurnar á illri meðferð af 

jafningjum og stuðlar að því að vera viðurkenndur af bekkjarfélögum. Tungumálahæfni 

hefur því mikil áhrif á að hve miklu leyti börn taka þátt í jákvæðri hegðun við jafningja og 

getur aukið sjálfsöryggi og hæfni til að sýna jákvæða hegðun. Færni barns í 

staðartungumálinu hjálpar til að setja öðrum börnum mörk, en að geta sett mörk getur 

verið jafn mikilvægt og jákvæð hegðun í að mynda heilbrigt samband við jafningja. Börnin 

í rannsókninni sem gátu sett öðrum börnum mörk voru minna líkleg að verða þolendur 

illrar meðferðar og líklegri til að vera viðurkennd af jafningjum. Ekki sýndu niðurstöðurnar 
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að börn innflytjenda héldu sig meira tilbaka (e. withdrawn) í félagslegum samskiptum og 

þrátt fyrir að lenda næstum tvöfalt oftar í illri meðferð af hendi jafningja, var slík meðferð 

sjaldgæf. Tungumálahæfni og færni barna virðist skipta miklu máli til að geta átt samskipti 

og sambönd við jafningja. 

Erfiðleikar með að tjá sig getur einnig endurspeglað aðstæður þar sem barn talar 

annað tungumál en meirihlutinn og á bæði í erfiðleikum með að tjá sig og skilja aðra. En 

geta börn átt samskipti og myndað tengsl þrátt fyrir að tala ólík tungumál? Lee og Walsh 

(2003) rannsökuðu samskipti barna á fjölmenningarlegu og fjöltyngdu frístundaheimili (e. 

after-school program) í Bandaríkjunum. Frístundaheimilið var staðsett við háskóla og voru 

flestir foreldrar skiptinemendur. Börnin voru á aldrinum 5-11 ára og skiptust í 13 

mismunandi menningar- og tungumálahópa. Voru þau misgóð í ensku og bandarísku 

börnin voru færri en 20% af heildarfjölda barnanna. Einblínt var á hverjir áttu í 

samskiptum, hvar og hvenær þau færu fram og undir hvaða kringumstæðum. 

Niðurstöðurnar sýndu að samskipti barnanna voru flókin og var stærsti áhrifavaldurinn 

í uppbyggingu jafningjahópa barnanna tungumál. Því takmarkaðra sem barnið kunni 

ensku því líklegra var tungumálið að hafa áhrif á jafningasamband þess. Tungumál var 

stærsti áhrifavaldurinn en ekki sá eini, en undirflokkarnir þjóðerni, að eiga systkini, aldur, 

kyn og hvar þau bjuggu höfðu einnig áhrif. Jafningahópurinn var undir meiri áhrifum af 

þjóðerni en kynþætti. Til dæmis höfðu kínversk og kóresk börn sjaldan samskipti. 

Bandarísk börn voru í minnihluta og héldu sig saman þrátt fyrir að vera af mismunandi 

kynþáttum. Einnig áttu afrísk börn nánara samband við önnur börn frá Afríku en við 

amerísk-afrísk börn. Út frá niðurstöðum Lee og Walsh telja þau að það að safna börnum 

saman af mismunandi menningar- og tungumálabakgrunni tryggi ekki að þau myndi 

samband hvert við annað. 

5.1 Leikir milli barna sem tala ólík tungumál 

Stundum hefur því verið haldið fram að ung börn geti leikið sér saman þó þau tali ekki 

sama tungumálið og geti notað þykjustuleiki. Það kom í örfá skipti fyrir í rannsókn Lee og 

Walsh (2003) að börnin reyndu að leika sér saman þó þau töluðu ekki sama tungumálið. 

Stúlkur notuðu þykjustuleiki en drengir áttu í styttri samskiptum sem fóru fram án orða og 

notuðu meira líkamlega hreyfingu. Eitt skiptið fóru þrjár stúlkur, tvær kínverskar og ein 

austur-evrópsk, í kisuleik. Kínversku stúlkurnar léku foreldrana og höfðu mikil samskipti 

sín á milli á meðan austur-evrópska stúlkan lék kisuna. Þó hún skildi ekki hvað kínversku 

stúlkurnar sögðu og sagði aldrei neitt annað en kisuhljóð, náðu þær að leika sér saman. 

Annað dæmi var þegar tveir strákar, japanskur og kínverskur, fóru að leika sér saman í 

bardagalist þar sem þeir þóttust vera að berjast hvor við annan. Þeir gátu þó ekki skilið 
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hvor annan og tjáð hverjar leikreglurnar væru og endaði það með sparki í magann hjá 

japanska stráknum sem fór að gráta. Í hvorug þessara skipta leiddu leikirnir af sér nánari 

samskipti milli barnanna seinna meir. 

Hugsanlega hefur aldur barnanna áhrif en þau voru á aldrinum 5-6 ára og tungumál 

farið að skipta meira máli í samskiptum. Yngri börn eiga mögulega auðveldara með að 

fara í leiki við önnur börn þó ekki sé talað sama tungumálið þar sem málþroski þeirra er 

ennþá kominn stutt á veg. Corsaro (1979) gerði vettvangsathugun í leikskóla til að skoða 

leiðir barnanna til að öðlast aðgang í leik eða hóp. Börnin skiptust í tvo hópa, tveggja til 

þriggja ára fyrir hádegi og þriggja til fjögurra ára eftir hádegi. Lang algengast var að börnin 

notuðu leiðir án orða (e. non-verbal entry) og var svipað hlutfall hjá bæði yngri og eldri 

hópnum. Yngri börnin höfðu tilhneigingu að fara inn á svæðið og taka hlut sem leiddi til 

truflunar. Eldri hópurinn var aftur á móti líklegri til að nota munnlegt tilkall á svæði eða 

hlut og að nota samningaviðræður til þess að öðlast aðgang. Miklu meiri möguleiki var að 

vera neitað um aðgang eða hunsaður en að fá jákvæða svörun. Ef barn nær ekki aðgangi 

án orða, tekur það annaðhvort höfnuninni og fer eða notar munnlega leið, til dæmis að 

heilsa eða spyrja spurningar, til að komast í leikinn og ef það tókst ekki fór barnið annað. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að ung börn eigi möguleika á að fara í leik við önnur 

börn og nota til þess leiðir án orða. Börn sem tala ekki sama tungumálið eiga því tækifæri 

á að fara í leik saman, en líkurnar virðast vera töluvert minni en ef þau geta tjáð sig á 

sama málinu þar sem orð eru notuð til að öðlast aðgang ef leiðin án orða tekst ekki. 

Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2012) vildu varpa ljósi á hvernig ung 

leikskólabörn skapi samfélag sitt í gegnum leik í leikskóla. Aldur barnanna var frá 14 

mánaða til tveggja og hálfs árs. Sýndu niðurstöður þeirra að líkamstjáning væri mikilvægur 

partur barnanna til að skapa tengsl við önnur börn og umhverfið. Gátu börnin tjáð með 

líkamanum áform sín um að koma af stað leik, halda honum áfram eða komast inn í leik 

hjá öðrum börnum. Notuðu börnin flókna tjáningu í samskiptum sínum bæði með 

líkamanum, eins og svipbrigði, augnatillit og raddblæ, og orð. Tóku þær eftir að félagsleg 

staða barnanna hafði áhrif á félagslega þátttöku þeirra í leik. Var hún tengd aldri, hæð og 

félagslegri reynslu innan barnahópsins í leikskólanum. Til dæmis höfðu eldri börnin vald til 

að leyfa yngri börnum að vera með í leik eða útiloka þau. Niðurstöður Hrannar og 

Jóhönnu sýnir mikilvægi tjáningar barna í leik, bæði með líkama og orði, og ber mörgu 

saman við rannsókn Corsaro (1979) sem lýsti vel leið barna í leik. 

Þórdís Þórðardóttir (2012) rannsakaði hvernig mismunandi þekking leikskólabarna á 

barnaefni getur tengst kyni, uppruna og félagslegri stöðu þeirra í leikskóla. Fann hún að 

þekking barna á barnaefni hafði áhrif á valdastöðu þeirra meðal barnanna. Fleiri þættir 
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spiluðu inn í eins og aldur barnanna og menntun foreldranna. Börn sem skipuðu hæsta 

virðingarsessinn áttu greiðari aðgang að tölvum heima fyrir, notuðu fleiri tilvísanir í 

barnaefni í leikjum sínum, voru elst barnanna í rannsókninni og áttu háskólamenntaða 

foreldra (Þórdís Þórðardóttir, 2012, 2015). Þau börn sem skipuðu meðalháan 

virðingarsess fengu færri staðfestingar frá jafningjahópnum og vísuðu sjaldnar í barnaefni. 

Þau voru yngri en börnin í hæsta virðingarhópnum, þriggja til fjögurra ára og voru 

foreldrar þeirra með framhaldsskólamenntun, nema hjá einu barni sem átti ófaglærða 

foreldra. Almennt leituðu börnin oftar til þeirra eftir upplýsingum um barnaefni, oftar en 

til barnanna sem skipuðu hæsta virðingarsessinn, en þau voru ekki látin skera úr um hvað 

væri rétt og rangt eins og börnin með hæsta virðingarsessinn gerðu. Börnin sem voru í 

lægsta sessinum áttu öll ófaglærða foreldra og tvö þeirra foreldra af erlendum uppruna. 

Léku þau sér oftast ein en fylgdust oft með hinum börnunum leika sér og gerðu einstaka 

sinnum tilraunir til að komast í leiki með tilvísanir í barnaefni en ekki var tekið undir það af 

jafningjahópnum. Voru börnin í lægsta virðingarsessinum oftast hunsuð og hafnað af 

jafningjum. 

Niðurstöður Þórdísar gefa til kynna að viss tungumálafærni í staðartungumálinu er 

nauðsynleg til að leikskólabörn geti nýtt þekkingu sína til að taka þátt í leikjum er snúa að 

barnaefni. Til dæmis hafa íslensk börn það fram yfir börn innflytjenda að hafa flest góða 

þekkingu á íslenskum þjóðsögum og geta myndað ímyndunarleiki út frá þeirri þekkingu. 

Þau útiloka þá börnin sem ekki hafa þekkinguna frá leiknum. Í rannsókn Þórdísar segir hún 

frá tveimur íslenskum drengjum sem eru að leika sér saman og er þema þeirra álfar, risar 

og tröll. Þriðji drengurinn sem er af austurlenskum uppruna vill reyna komast í leikinn en 

tilraun hans er ekki viðurkennd því hann sýndi vanþekkingu á efninu og útilokuðu íslensku 

drengirnir hann frá leiknum (Þórdís Þórðardóttir, 2012, bls. 104). Það er því líklegt að 

íslensk börn hefðu ekki sama virðingarsessinn og völdin ef þau byggju erlendis þar sem 

þeirra þekking væri ekki eins viðurkennd og er á Íslandi. Ekki er samt hægt að álykta að 

aðeins þekking á barnaefni hafi áhrif á valdastöðu barnanna. Hugsanlega spilaði inn í 

staðalmyndir um stéttir og uppruna þeirra sem dregur úr möguleikanum að öðlast háa 

félagslega stöðu í leikskólanum (Þórdís Þórðardóttir, 2015). 

Virðingarsess barnanna gaf þeim völd til að ákveða hverjir fengu að taka þátt í leikjum 

og hvaða hlutverk þau léku. Börnin sem voru félagslega á jaðrinum fengu oftast hlutverk 

bófa og ræningja í leikjum en börnin í hæsta virðingarsessinum fóru í hlutverk 

valdhafanna (Þórdís Þórðardóttir, 2015). Eru þessar niðurstöður Þórdísar margt 

sambærilegar niðurstöðum Hrannar og Jóhönnu um að félagsleg staða barnanna hefur 

áhrif á hver stjórnar leikjunum, hver fær aðgang og hvaða hlutverk börnin eru sett í. 
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5.2 Samantekt 

Í þessum kafla var rætt um mikilvægi tungumáls í félagssamskiptum barna. Börn með litla 

tungumálafærni geta lent í erfiðleikum í samskiptum við jafningja og eru líklegri til að vera 

hafnað. Góð færni í staðartungumálinu hefur áhrif á félagslega hegðun barna, en hún er 

jákvæðari gagnvart jafningjum en hjá börnum með litla færni. Börn með litla færni í 

staðartungumálinu eru útsettari fyrir illri meðferð jafningja og eru börn innflytjenda í 

sérstakri hættu. Það kom fram að jafningjavinahópar myndast út frá því að geta talað 

saman á sama tungumálinu og að börn hafi lítil samskipti við jafningja sem ekki skilja sama 

málið. Geta þau þó leikið sér saman þótt það vanti sameiginlegan tungumálaskilning, með 

því að nota látbragð, en slíkt gerist ekki oft og leiðir ekki af sér frekari samskipti. Börn á 

leikskólaaldri nota orð töluvert til að öðlast aðgang í leik ef þau eru ekki viðurkennd án 

orða og skiptir virðingarsess barnanna máli í hverjir stýra leiknum og fá aðgang. En það 

eru fleiri þættir en tungumál og skapgerð sem getur haft áhrif á fjölmenningarleg 

vináttubönd barna á leikskólaaldri. Næst verða fordómar leikskólabarna skoðaðir og hvers 

vegna þau eru fordómafull. 
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6 Fordómar leikskólabarna 

Lengi hefur það verið talið að ung börn séu fordómalaus og að þau verði fordómafull 

vegna þess að þeim hefur verið kennt það (Hirschfeld, 2012). Hér verður fjallað nánar um 

hvort leikskólabörn séu fordómafull, hvaðan fordómarnir koma og hvort það geti haft 

áhrif á vináttu barna þvert á þjóðerni. 

6.1 Kynþáttur 

Almennt ríkir sú skoðun að kynþáttur sé líffræðilegur og fólk er flokkað eftir húðlit og útliti 

en ekki að kynþáttur sé félagslega skapaður (Jóhann M. Hauksson, 1999, bls 8; Kristín 

Loftsdóttir, 2007). Í íslenskri orðabók er hugtakið kynþáttur skilgreint sem hópur fólks 

með svipuð arfgeng útlitseinkenni eða með tiltekna siði og trú sem hefur gengið í arf 

(Íslensk orðabók, e.d.). En jafnvel þó að húðlitur og hártegund séu líffræðilega byggð, er 

það að flokka fólk í kynþætti félagsleg flokkun. Til dæmis er mannkynið erfðafræðilega 

frekar einsleitt í samanburði við önnur spendýr eins og úlfa (Fish, 2013). 

Kynþáttafordómar eru félagslega lærð svörun við félagslega skilgreindum kynþáttum 

(Fish, 2013). 

Ástæða fyrir skilgreiningunni er vegna þess að í þessum kafla mun oft koma fram orðið 

kynþáttur, en slík aðgreining hefur verið lengi og mikið notuð í rannsóknum til að skoða 

hvernig sjálfsmynd ólíkir félagslegir hópar hafa af sér og öðrum hópum og hvernig 

birtingarmynd fordóma er gagnvart úthópnum (e. out-group). Langoftast er verið að 

skoða „hvíta kynstofninn“ gagnvart svörtum, asískum og svokölluðum rómönsk 

amerískum (e. hispanic eða latino) kynstofni, sem er mjög gróf skilgreining á kynþáttum 

byggð á líffræðilegri flokkun. Allt of margir rannsakendur einblína á kynstofna eins og þeir 

séu líffræðilega byggðir í stað félagslega og notast við kynþáttaflokka á við hvíta, svarta og 

svo framvegis. Í bandarískum fræðum hefur þó verið reynt að skilgreina eftir menningu 

með því að nota evrópsk-amerískir, afrísk-amerískir, rómönsk-amerískir og svo framvegis 

og annars staðar í heiminum er oft reynt að skoða út frá upprunalandi. Verður reynt að 

styðjast við félagslega þáttinn og menninguna í rannsóknum sem vitnað verður í þessum 

kafla. 

6.2 Ungabörn 

Til er fjöldi af rannsóknum sem sýnir fram á að ungabörn alveg niður í þriggja mánaða, séu 

byrjuð að taka þjóðernisútlit aðal umönnunaraðila fram yfir annað útlit (Bar-Haim o.fl., 

2006; Hirschfeld, 2012; Kelly o.fl., 2005, 2007; Sangrigoli og de Schonen, 2004). Það er 

samt ekki vitað hvað veldur þessu, hvort það er húðliturinn, andlitsyfirbragðið eða bæði 

(Kelly o.fl., 2005). Sangrigoli og de Schonen (2004) fundu að frönsk þriggja mánaða gömul 
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hvít ungabörn gætu gert greinarmun á kunnuglegum og ókunnum hvítum andlitum en 

áttu í miklum vandræðum með að gera greinarmun á kunnuglegum og ókunnum andlitum 

með annað þjóðernisútlit. Kelly o.fl. (2005, 2007) fundu að bæði hvít bresk börn og 

kínversk börn tóku þjóðerni foreldra sinna fram yfir önnur þjóðerni við þriggja mánaða 

aldur (borin voru saman hvít, kínversk, mið-austurlensk og afrísk andlit). Bar-Haim o.fl. 

(2006) fundu svipaðar niðurstöður og Kelly o.fl. meðal þriggja mánaða gamalla barna í 

Ísrel og Eþíópíu. Hvít ungabörn í Ísrael kusu að horfa á hvít andlit og afrísk ungabörn í 

Eþíópíu kusu að horfa á afrísk andlit. Það sem var merkilegt við niðurstöðu þeirra var að 

eþíópísk börn sem bjuggu í innflytjendamiðstöð í Ísrael og voru því bæði með hvít og 

afrísk andlit í sínu nánasta umhverfi, gerðu engan greinarmun á milli andlitanna. Gefa 

niðurstöðurnar til kynna að að umhverfið skipti miklu máli og að slíkur greinarmunur 

finnist aðeins þar sem meirihluti íbúa er af sama þjóðerni og ungabarnið. 

Ástæðan fyrir því að ungabörn byrja svona snemma að gera greinarmun á þjóðerni og 

útliti liggur að hluta til í vitsmunum okkar til að flokka allt sem við sjáum, skynjum og 

lærum (Quinn, 2011, bls. 130). Kostir þess að setja allt í flokka eru þrenns konar: Til að 

draga úr fjölbreytninni í efnisheiminum, skipuleggja þekkingu og auðvelda að draga fram 

upplýsingar úr minninu og að auðvelda okkur að bera kennsl á nýja hluti. 

Aðgreining ungabarna á ólíku þjóðerni, sem stafar af því hvernig þau greina liti og 

mynstur í andlitum og hvernig þau vinna úr þeim upplýsingum, þýðir ekki að hún hafi áhrif 

seinna meir á skoðanir, viðhorf og venjur þeirra gagnvart því að taka einn hóp fram yfir 

annan (Hirschfeld, 2012). Einnig segja þessar niðurstöður ekki að þriggja mánaða gömul 

börn þekki eigið þjóðernisútlit eða hafi einhverja flokkun um kynþætti eða þjóðerni. Það 

sem þau sýna er hæfnin til að aðgreina á milli einstaklinga með því að nota upplýsingar 

sem eldri börn og fullorðnir nota til að greina eftir ólíkum útlitsþáttum. Þegar ungabarnið 

þroskast verður það ekki betra í að mismuna á milli síns þjóðernis og annarra, fremur 

heldur það í hæfnina til að gera aðallega greinarmun á andlitum í nærumhverfi þeirra frá 

þeim sem eru það ekki (Bar-Haim o.fl., 2006; Hirschfeld, 2012; Kelly o.fl., 2005, 2007, 

2009; Sangrigoli og de Schonen, 2004). 

6.3 Leikskólabörn 

Þegar börn komast á leikskólaaldurinn fer að kræla á fordómahugsunum hjá þeim. 

Rannsakendur hafa fundið að í kringum þriggja ára aldurinn og fram að fimm ára aldri 

hafa börn viðhorf sem endurspegla ríkjandi fordóma samfélagsins, þar sem þau eru hlynnt 

meirihlutanum og mismuna minnihlutanum (Aboud, 1988).Til er gömul rannsókn sem er 

orðin heimsfræg eftir Clark og Clark (1939) á staðalímyndum og sjálfsmynd í tengslum við 

eigin kynþátt. Sýndu þau leikskólabörnum tvær dúkkur sem líta nákvæmlega eins út fyrir 
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utan húð- og hárlit. Önnur var hvít með gult hár og hin brún með svart hár. Börnin voru 

svo spurð hvora dúkku þau myndu vilja leika við, hvor dúkkan væri góð, hvor væri vond og 

hvaða dúkka væri vinaleg og hvaða illgjörn. Algengast var að bæði hvít og svört börn 

eignuðu hvítu dúkkunni jákvæða eiginleika og svörtu neikvæða (Clark og Clark, 1939). Þó 

það hafi komið einhver gagnrýni á rannsókn þeirra hefur hún leitt aðrar rannsóknir á 

kynþáttahyggju, fordómum og sjálfsmynd sem tengit kynþáttum eða þjóðerni. 

Til eru fjölmargar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að hvít börn aðhyllast mjög eigin 

kynþátt og eigni sér jákvæðari eiginleika en börn af öðru þjóðerni eða kynþáttum (Katz og 

Kofkin, 1997; Kircher og Furby; 1971; Shutts o.fl., 2011). En af hverju aðhyllast börn sem 

eru í þjóðernis- eða kynþáttaminnihlutahópnum hvít börn? Shutts o.fl. (2011) töldu að 

það gætu verið þrír þættir sem hefðu áhrif á slíkt val; þau kjósa hópa sem eru í meirihluta, 

eru kunnuglegri eða eru í félagslegri hærri stöðu.Börn geta verið næm á alla þessa þrjá 

þætti og upplifað þá persónulega, í gegnum fjölmiðla eða taka eftir félagslegri hegðun 

fjölskyldu sinnar. Vildu þau skoða þessa þrjá þætti og töldu að Suður-Afríka hentaði vel 

þar sem 80,5% íbúa eru svört en voru undir hvítri stjórn til 1994 og eru hvítir með hærri 

félagslega stöðu, eiga meiri auðæfi og hafa meiri menntun en svartir (Shutts o.fl., 2011; 

Statsistics South Africa, 2015). Þeirra tilgáta var að ef svört börn myndu frekar kjósa eigin 

kynþátt stýrði hópfjöldinn og kunnugleikinn valinu en ef þau kysu frekar hvítan kynþátt þá 

myndi það segja til um áhrif félagslegrar stöðu. Þau gerðu þrjár prófanir í fjöl-

menningarlegum skóla sem var blandaður af svörtum, hvítum og blönduðum kynþáttum 

og tvær í einsleitu svörtu hverfi. Börnin í fjölmenningarlega skólanum voru frá 4-9 ára en 

3-13 ára í einsleita hverfinu. Niðurstaða þeirra var að í fjölmenningarlega skólanum tóku 

börnin hvíta og svo blandaða fram yfir svarta. Í einsleita hverfinu tóku börnin engan 

kynþátt fram yfir annan. Svo virðist vera sem félagsleg staða segi mikið til um val barna á 

kynþætti sem þau taka fram yfir annan, en stærð hópa og kunnugleiki hefur einnig 

einhver áhrif þar sem börnin í einsleita hverfinu völdu engan kynþátt fram yfir annan. 

Katz og Kofkin (1997) vildu skoða færni ungra barna til að læra kyn og kynþátt. 

Börnum sem voru 30 mánaða voru sýndar ljósmyndir af ókunnugum jafningjum og voru 

látin velja hvern þau vildu leika við. Mjög svipað hlutfall hvítra og svarta barna kusu 

leikfélaga af sama kynþætti, en þegar þau voru orðin 36 mánaða breyttist þetta töluvert 

mikið. Þá völdu 82% hvítra barna leikfélaga af sama kynþætti en aðeins 32% svartra barna 

völdu eigin kynþátt. Við 60 mánaða aldur völdu næstum tveir þriðju hlutar barnanna 

hvítan leikfélaga. Þegar þeim var boðið að velja leikfélaga í raunverulegum aðstæðum 

breyttist hlutfallið ennþá meira en þá völdu 90% hvítra barna hvítan leikfélaga en aðeins 

60% svartra barna völdu svartan leikfélaga og það hlutfall minnkaði niður í 39% við 60 
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mánaða aldurinn. Katz og Kofkin töldu að ólíkt félagslegt umhverfi hefði áhrif á þennan 

mun og að svört börn upplifi meira af fjölbreytilegum kynþáttum í sínu umhverfi.  

Það sem þessar rannsóknir gefa til kynna er að börn á leikskólaaldri hafi fordóma en 

að þeir eru byggðir á félagslegum þáttum. Lengi hefur verið talið að börnum sé kennt að 

vera fordómafull en margar fræðigreinar sýna að börn á leikskólaaldri hafi þann 

vitsmunaþroska til að meta sjálf þær upplýsingar sem þau öðlast í kringum sig og miða 

þau þær við ríkjandi venjur og viðhorf samfélagsins sem þau búa í (Hirchsfeld, 2012; 

Quintana, 1998). Svo virðist vera að viðleitni foreldra til að móta kynþáttaviðhorf barna á 

leikskólaaldri hafi lítið að segja, nema ef viðhorf þeirra endurspeglar ríkjandi fordóma 

samfélagsins (Hirchsfeld, 2012; Quintana, 1998). 

Jane Elliott varð fræg fyrir ,,blá augu, brún augu“ æfingu hjá átta ára gömlum börnum 

í bekknum sínum árið 1968 (Bloom, 2005). Hún skipti börnunum í tvo hópa eftir því hvort 

þau höfðu blá eða brún augu og sagði öllum að brúneygðir væru þrifalegri og gáfaðri. 

Þetta leiddi til þess að það mynduðust tveir hópar í skólastofunni og sýndu brúneygðu 

börnin mikla fordóma gagnvart bláeygðum og bláeygðu börnin fóru að standa sig verr í 

náminu. Þarna sýndi Elliott börnunum að fordómar eru félagslega skapaðir, byggðir á 

fyrirframgefnum hugmyndum um ákveðinn „kynþátt“.  

Rannsakendur hafa rannsakað slíka nærhópa og úthópa og skoðanir þar á milli en 

Patterson og Bigler (2006) framkvæmdu rannsókn sem margt svipar til æfingar Elliott. Þær 

létu leikskólabörn á aldrinum þriggja til fimm ára klæðast í annaðhvort rauðan eða bláan 

bol. Í þeirri rannsókn áttu kennararnir samt að taka á öllum fordómum sem upp kæmu 

eins og þau myndu gera vanalega. Þessi tilraun leiddi til þess að börnin mynduðu 

nærhópa eftir litum og voru börnin ánægðari með hópinn sinn og töldu meðlimi hans vera 

mikilvægari en í hinum hópnum. 

De Caroli, Falanga og Sagone (2011) rannsökuðu viðhorf leikskólabarna á eigin 

nærhóp í bæði einsleitum og fjölmenningarlegum leikskólum. Börnin voru ítölsk, kínversk 

og afrísk á aldrinum fjögurra til fimm ára. Kínversku börnin voru nýlega flutt til landsins en 

þau afrísku áttu sér lengri sögu sem innflytjendur, báðir hóparnir voru í minnihluta. 

Niðurstöður sýndu að ítölsku börnin í einsleita leikskólanum og kínversku í 

fjölmenningarlega sýndu sínum nærhópi miklu meira hygli en ítölsk og afrísk börn í 

fjölmenningarlega leikskólanum. Töldu þær að kínversku börnin væru svo nýtflutt til 

landsins að það væri ennþá sterk samheldni innan hópsins. Þessar rannsóknir sýna að 

leikskólabörn sem eru í sterkari félagsstöðu innan samfélagsins, langoftast hvít börn, taki 

eigin kynþátt fram yfir aðra. Leikskólabörn geta einnig samsamað sig við sinn nærhóp og 

sýna honum meira hygli en úthópnum. 
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6.4 Þjóðernisvitund og þjóðernissjálfsmynd 

Þjóðernissjálfsmynd er sá huglægi skilningur á hvaða þjóðernishópi hverjum einstaklingi 

finnst hann tilheyra og þeim tilfinningum og viðhorfum er því tengjast (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007, bls. 88). Hafa rannsóknir sýnt fram á að börn á leikskólaaldri séu farin að 

gera sér grein fyrir ólíkum hópum í samfélaginu og mismun í valdaskiptingu hópanna 

(Connolly o.fl., 2009; Shutts o.fl., 2011). 

Connolly, Kelly og Smith (2009) vildu rannsaka hvernig þjóðernisvitund, -sjálfsmynd og 

-fordómar birtust og þróuðust hjá írskum börnum á aldrinum þriggja til sex ára úr tveimur 

trúarþjóðernishópum sem voru mótmælendur og kaþólikkar. Niðurstöður þeirra sýndu að 

börnin væru snemma byrjuð að gera sér grein fyrir sinni menningu og vilja taka hana fram 

yfir aðra, en það jókst með aldrinum. Fundu þau að þriggja og fjögurra ára börn væru fæst 

komin með þjóðernissjálfsmynd en við sex ára aldurinn var hún komin hjá 34% barnanna. 

Áhugaverð niðurstaða var á fordómum barnanna gagnvart hinu þjóðerninu, en aðeins 1% 

þriggja ára og 3% fjögurra ára barna komu með neikvæðar athugasemdir en 7% fimm ára 

og 15% sex ára barna sýndu þjóðernisfordóma. 

De Caroli, Falanga og Sagone (2011) rannsökuðu einnig þjóðernisvitund og -

sjálfsmynd hjá ítölskum, kínverskum og afrískum leikskólabörnum á Ítalíu. Aldur barnanna 

var fjögurra til fimm ára, en ólíkt niðurstöðum Connolly o.fl. voru gátu börnin samsamað 

sig eigin kynþáttahópi og gerðu sér grein fyrir eigin kynþætti. Munurinn á niðurstöðunum 

liggur í ólíkri aðferðafræði rannsóknanna. De Caroli o.fl. (2011) athuguðu hvort börn 

áttuðu sig á eigin kynþætti og tengdu sig við þann kynþáttahóp og notuðu dúkkupróf 

Clark og Clark (1939) í sinni aðferð. Connolly o.fl. (2009) voru að skoða hvort írsk börn 

gætu tengt sig við annan hvorn trúarhópinn, mótmælendur eða kaþólikka með því að 

velja hluti og tengja þá við annan hvorn hópinn. Börn eiga líklega auðveldara með að sjá 

það sem er hlutlægt eins og útlit en huglægt eins og trúarskoðun. 

Rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2012) á þekkingu barnaefnis var nefnt í fimmta kafla 

í tengslum við tungumálafærni og virðingarsess leikskólabarna. Í rannsókn hennar lentu 

börnin sem voru af erlendum uppruna í lægsta virðingarsessinum þar sem þau höfðu 

takmarkaða þekkingu á barnaefni sem var staðfest af jafningjahópnum og fengu þar af 

leiðandi fæstar staðfestingar hópsins. Tilvísanir þeirra voru oftast hunsaðar og þeim 

hafnað. Börnin af erlendum uppruna höfðu til dæmis mjög takmarkaða þekkingu á 

íslenskum þjóðsögum og gátu annaðhvort ekki lagt af mörkum upplýsingar sem tengdust 

þeim í leik eða samræðum eða ef þau komu með eigin hugmynd sem samsvaraði ekki 

þekkingu íslensku barnanna á þjóðsögunum, var þeim hafnað. 
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Niðurstöður hennar sýna einnig að menntun og þjóðerni foreldra hefur áhrif á 

valdaskipan barnanna. Börn foreldra sem höfðu litla menntun eða voru af erlendum 

uppruna, tóku minni þátt í samræðum, leikjum og í daglegum athöfnum í leikskólanum, 

andstætt börnum háskólamenntaðra mæðra. Einnig kom fram að leikskólakennarar gáfu 

vinsælu drengjunum hrós og vinsælu telpunum jákvæð viðbrögð þegar þær leituðu til 

þeirra og geta slík viðbrögð ýtt undir mismunun meðal barnanna. Niðurstöðurnar benda 

til þess að menningarbundin mismunun hafi myndast í leikskólunum. 

Niðurstöður Connolly o.fl. (2009) og De Caroli o.fl. (2011) eru um margt sambærilegar 

niðurstöðum Þórdísar Þórðardóttur (Þórdís Þórðardóttir, 2007; 2012). Íslensk 

leikskólabörn virðast gera greinarmun á því að þau tilheyri íslensku samfélagi og að börn 

af erlendum uppruna kunni ekki rétta tungumálið og siðina og að það veiti þeim vald til að 

kenna þeim rétta hegðun. Fann Þórdís einnig að börn af erlendum uppruna eigi stundum í 

samsömunarerfiðleikum og að þau fyndu oft til óöryggis um upprunalegt þjóðerni. Þetta 

sýnir að íslensk leikskólabörn séu byrjuð að móta þjóðernisvitund og -sjálfsmynd og finna 

sterk tengsl við íslenska menningu, siði og venjur. Börn af erlendum uppruna kljást aftur á 

móti við að miklar kröfur eru gerðar til þeirra um að samsama sig íslenskri tungu og 

háttum samhliða því að þau hafa einnig annan menningarbakgrunn heiman frá og standa 

því höllum fæti gagnvart íslenskum börnum. 

6.5 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um fordóma barna á leikskólaaldri og gefið var í skyn hvernig það 

hefði mögulega áhrif á vináttu á milli ólíkra þjóðernis- og menningarhópa. Rætt var um 

hugtakið kynþáttur og hvernig það er félagslega skapað til að mismuna fólki. Fjallað var 

um getu þriggja mánaða barna til að þekkja þjóðernisútlit foreldra sinna og að þau kjósi 

hann fram yfir öðruvísi þjóðernisútlit og hefur umhverfið áhrif á þann greinarmun. Næst 

var fjallað um fordóma barna á leikskólaaldri, sem væru frekar miklir, og endurspegla 

ríkjandi fordóma samfélagsins. Hvít börn eru yfirleitt í félagslega hærri stöðu en aðrir 

hópar og því virðast þau aðhyllast frekar eigin nærhóp og eigna sér jákvæða eiginleika. 

Fram komu ólíkar niðurstöður á þjóðernissjálfsmynd leikskólabarna, þar sem ólík 

aðferðafræði hafði áhrif á hvort börnin samsvöruðu sig við eigin menningar- og 

þjóðernishópa eða ekki. Valdastaða barnanna var rædd og sýnt hvernig börn innflytjenda 

eru valdalítil þegar kemur að viðurkenndri þekkingu á barnaefni og kröfur eru gerðar til 

þeirra um að samsama sig nýja menningarheiminum. Í næsta kafla verður vinátta þvert á 

þjóðerni skoðuð. 
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7 Vinátta þvert á þjóðerni 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eignast vini af öðru þjóðerni verði betri á hegðunar-, 

félags- og tilfinningarsviði (Hunter og Elias, 1999). Þau eru oftast vinsælli, hafa 

leiðtogahæfni og aðlagast betur (Lease og Blake, 2005). Einnig hafa þau fjölbreytt 

félagslegt tengslanet, sýna jákvætt viðhorf í nærhópnum og hafa minni kynþáttafordóma 

(Hunter og Elias, 1999; Pica-Smith, 2009). 

Ekki eru til nógu margar rannsóknir sem skoða sambönd og samskipti á milli ólíkra 

þjóðernishópa hjá börnum og eru niðurstöðurnar misjafnar. Howes og Wu (1990) fundu 

að fimm ára gömul bandarísk leikskólabörn væru líklegri en átta ára gömul 

grunnskólabörn að taka þátt í ágreiningsmálum og minna líkleg til að eiga þátt í jákvæðum 

samskiptum og reyna að komast í jafningjahópa af öðru þjóðerni. Einnig fundu þau mun á 

þjóðernishópum. Asísku börnin voru líklegust og hvít börn ólíklegust að eiga þátt í 

jákvæðum samskiptum við jafningja af öðru þjóðerni. Minnstu líkurnar voru á að hvít börn 

reyndu að komast í jafningahópa af öðru þjóðerni. Howes og Wu töldu ástæðuna fyrir því 

vera að flest barnanna í hópnum voru evrópsk-amerísk og því minni þörf hjá þeim að 

mynda vináttu þvert á eigið þjóðerni og rannsaka þyrfti betur sjálfsmynd og sjálfsálit 

barna sem hafa litla reynslu af því að eiga í samskiptum við önnur börn af sama þjóðerni. 

Niðurstöðurnar voru þó mjög jákvæðar að því leyti að börnin áttu í samskiptum og 

mynduðu vináttu þvert á þjóðerni og að enginn munur var á félagsstöðu barna eftir 

þjóðernum. 

Aboud, Mendelson og Purdy (2003) komust að svipaðum niðurstöðum hjá 

kanadískum börnum. Grunnskólabörn sex til níu ára voru líklegri til að eiga vini af öðru 

þjóðerni en eldri börnin á aldrinum tíu til tólf ára. Fundu þau einnig að börnin mátu 

vináttuna af öðru þjóðerni svipað og af sama þjóðerni, þó nándin væri ekki alveg eins 

mikil. Töldu börnin auðveldara að tala um einkamál við vini af sama kynþætti. Ekki kom 

fram af hverju vinátta milli kynþátta minnkaði með aldrinum. 

Lee, Howes og Chamberlain (2007) fundu aftur á móti kynjamun í vináttu bandarískra 

grunnskólabarna þvert á þjóðerni. Þátttakendum var skipt í þrjá aldurshópa eftir bekkjum, 

1. til 2. bekkur (6-8 ára), 3. til 4. bekkur (8-10 ára) og 5. til 6. bekkur (10-12 ára). Voru 

stúlkur líklegri en drengir að eiga vin af öðru þjóðerni og tóku stúlkur meira þátt í 

félagstengslanetshópum sem voru blandaðir af þjóðernum en drengir. 

Félagstengslanetshópar samanstanda af meira en bara nánum vinum, þetta eru einnig 

vinir vinanna og þau sem börnin vildu hanga með. Fundu þau einnig aldursmun á þátttöku 

barnanna í félagstengslahópum sem voru blandaðir, en yngri börnin og drengir á miðstigi 

voru minna líkleg að taka þátt í slíkum hópum, hóparnir voru sem sagt einsleitari hjá yngri 
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börnunum en þeim á efsta stigi. Aðeins 7% barnanna áttu vin af hinu kyninu en í 

vináttusamböndum á milli tveggja aðila (e. dyadic) voru 59% vinir einhvers af öðru 

þjóðerni. Það er því sterkari tilhneiging að aðgreina eftir kyni en þjóðerni. Niðurstöðurnar 

um aldurinn eru ólíkar niðurstöðum Aboud o.fl. (2003) þar sem yngri börnin voru líklegri 

að eiga vini þvert á þjóðerni. Þriðja atriðið sem Lee o.fl. (2007) fundu var með stöðugleika 

vináttunnar, en vinátta meðal stúlkna og drengja af sama kyni og þjóðerni var stöðugri en 

vinátta meðal stúlkna og drengja af sama kyni en ólíku þjóðerni. 

Hunter og Elias (1999) rannsökuðu samband á milli vináttu af ólíkum kynþáttum, 

fjölmenningarlegt næmi og félagshæfni tíu ára grunnskólabarna. Niðurstöður gáfu til 

kynna að stúlkur sem áttu gott vináttusamband af öðrum kynþætti voru félagslega hæfari, 

sýndu leiðtogahæfni, skoruðu hærra á félagslyndismælingu og tóku þátt í fjölbreyttara 

félagstengslaneti en börn sem áttu engan vin af öðrum kynþætti. Lease og Blake (2005) 

báru saman félagsstöðu, hegðunareinkenni og félagsánægju hjá grunnskólabörnum í 

meirihlutakynþáttahóp (hvítir eða svartir) sem áttu eða áttu ekki vin úr 

minnihlutakynþáttahóp. Börnin voru á aldrinum 9-12 ára úr þremur bandarískum 

grunnskólum. Sýndu niðurstöður að börn úr meirihlutakynþáttahópnum sem áttu vin úr 

minnihlutakynþáttahópnum voru betur félagslega aðlöguð, vinsælli og höfðu fleiri jákvæð 

hegðunareinkenni en jafningjar þeirra úr meirihlutahópnum sem ekki áttu vin af öðrum 

kynþætti. 

Þessar niðurstöður eru mjög jákvæðar um kosti þess að eiga vin af öðru þjóðerni eða 

kynþætti en Pica-Smith (2009) fann að þó svo væri, töldu börnin slíka vináttu vera 

krefjandi og erfitt að viðhalda. Hún greindi viðtöl við tíu 10-11 ára gömul börn úr 

fjölmenningarlegum grunnskóla í Bandaríkjunum. Börnin útskýrðu að það séu fleiri 

hindranir á slíkri vináttu, en aftur á móti þegar slík vinátta er mynduð er henni lýst sem 

mikilvægri og gefandi. Þau sögðust eiga færri vini af ólíkum uppruna en af sama uppruna 

en þó þau væru sjaldgæfari lýstu þau slíkri vináttu sem tækifæri til að læra ólíka siði, 

venjur og áhugamál. Með því að eiga vin af ólíku þjóðerni gefur það börnunum skilning á 

því að það er í lagi að vera öðruvísi og það sé gilt og þýðingarmikið. Félagslegar aðstæður 

segja þó mikið um hvernig vinátta af ólíku þjóðerni eða kynþætti hefur áhrif á börn í 

minnihlutahópnum. Svört börn finna fyrir því að þau þurfi að aðlagast hvítu vinum sínum 

sem hvít börn finna ekki fyrir að þurfa að gera (Pica-Smith, 2009). Einnig telja börn úr 

minnihlutahópnum best að ræða um kynþáttafordóma við börn af sama uppruna þar sem 

sama skilning sé ekki hægt að fá frá hvítu vinum sínum. 



37 

7.1 Samantekt 

Út frá rannsóknunum sem fjallað var um í þessum kafla er nokkuð ljóst að vinátta barna 

þvert á þjóðerni er ekki mjög algeng né stöðug. Rannsóknirnar eru fáar og niðurstöðurnar 

ólíkar. Annars vegar er sýnt að yngri börn eru minna líkleg en eldri börn að eiga vin af 

öðru þjóðerni og hins vegar að þau eru líklegri til þess. Mikil þörf er á fleiri rannsóknum og 

þá sérstaklega sem rannsaka fjölmenningarleg vináttubönd barna á leikskólaaldri. Aftur á 

móti eru margir kostir við það að eiga vin af öðru þjóðerni þar á meðal jákvæð áhrif á 

hegðun, tilfinningar og félagslegu hliðina. Börnin eru vinsælli, sýna meiri leiðtogahæfni og 

aðlagast betur. Þau hafa minni kynþáttafordóma og eiga fjölbreyttara félagstengslanet. 

Félagslegar aðstæður eru þó greinilega ólíkar eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem 

hvítu börnin virðast hafa meiri völd í vináttu sinni en svört þar sem svörtu börnin telja sig 

þurfa að aðlagast hvítu vinum sínum en ekki öfugt. Í áttunda kafla verða íslenskar 

aðstæður ræddar í ljósi þess sem fram hefur komið í köflunum á undan. 
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8 Íslenskar aðstæður 

Ísland verður fjölmenningarlegra með hverju árinu. Árið 2015 voru 10% landsmanna af 

fyrstu og annarri kynslóð innflytjenda. Það hljómar kannski ekki svo hátt í eyrum margra, 

en þetta eru yfir 33 þúsund manns (Hagstofan, 2016a). Í leikskólum landsins eru í kringum 

2.200 börn (11%) sem hafa erlent móðurmál í leikskólum (Hagstofan, 2016b). Þetta er 

talsverður hópur barna sem hafa annan menningarbakgrunn og móðurmál en íslensk 

börn. 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskólanna frá 2011 á leikskólastarf að vera lýðræðislegt og 

byggjast á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum sem og virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og öðrum 

menningarheimum. Börn eiga að finnast þau vera hluti af hópi og samfélagi þar sem 

réttlæti og virðing einkenna samskiptin. Eitt af meginmarkmiðum leikskóla er að stuðla að 

víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30-35). Eins 

og kom fram í öðrum kafla, þroskar vinátta siðferðisvitund barna (Dunn, 2004; Piaget, 

1977). Eiga leikskólar að hafa að leiðarljósi í starfsháttum sínum eftirfarandi þætti: 

Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og 

umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu. Í 

leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því 

að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings. (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 33) 

Eins og sést úr aðalnámskránni eiga leikskólar að beita sér fyrir víðsýni og að börn læri 

að virða margbreytileikann og aðra menningarheima. Það virðist samt vera að ekki séu 

allir leikskólar á Íslandi í stakk búnir að vinna með fjölbreyttum hópi barna eins og sjá má 

á niðurstöðum Hönnu Ragnarsdóttur (2007). Hún gerði rannsókn á reynslu tíu fjölskyldna 

af erlendum uppruna af skólagöngu sextán barna í leik- og grunnskóla fyrstu árin, en 

rannsóknin fór fram á árunum 2002-2005. Helstu niðurstöður Hönnu bentu til þess að það 

vantaði meiri þekkingu og skipulag í skólana til að mæta ólíkum bakgrunni barnanna. Á 

meðal kennara skorti þekkingu og skilning á menningu, trúarbrögðum og tungumáli 

barnanna. Er viss tilætlunarsemi hjá skólunum að ætlast oft til að fjölskyldurnar lagi sig 

sem fyrst að nýju samfélagi og skólanum, en það getur reynst foreldrum erfitt þar sem 

samskiptin á milli þeirra og skólans er oft lítil vegna tungumálaörðugleika og þeir fá ekki 

þann stuðning hvorki frá samfélaginu né skólunum til þess að aðlagast betur. Hanna tekur 

fram að það sé nauðsynlegt að þróa leiðir til að efla stöðu innflytjenda og annarra 

minnihlutahópa í skólum á Íslandi. 
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Berglind K. Lyngmo (2013) tók viðtöl við þrjá reynslumikla leikskólastarfsmenn, þrjá 

erlenda foreldra og þrjá íslenska foreldra með barn í leikskóla í meistararitgerð sinni um 

samskipti og samvinnu foreldra af erlendum uppruna og starfsfólks á leikskólum. Allt í allt 

var rætt um aðlögunarferli í 17 leikskólum. Töldu leikskólastarfsmennirnir að það væri 

hvorki nægilega góður undirbúningur né þjálfun fyrir starfsfólk varðandi aðlögunarferli 

barna, sérstaklega ekki fyrir börn af erlendum uppruna. Erfiðast væru 

tungumálaörðugleikar og óöryggi foreldra og barna af erlendum uppruna í nýjum 

aðstæðum eins og aðlögunarferli á leikskólum. Erlendu foreldrarnir nefndu einnig að þau 

töldu leikskólastarfsmenn þurfa að vera meðvitaðri um menningarlegan bakgrunn 

barnanna til þess að hægt væri að grípa inn í aðstæður sem rekja mætti til 

menningarmunar. Gott dæmi um það er eins og nefnt var í fjórða kafla með skapgerð 

barna sem sýndi að kínversk börn væru oft feimin eða hlédræg og litið er ólíkum augum á 

það í Kína en hjá vestrænum þjóðum (Chen o.fl., 1995). 

Til að skilja betur íslenskar aðstæður verður greint frá upplifun tveggja barna úr 

rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur sem hún birti í grein sinni Vilji og væntingar: Rannsókn á 

áhrifaþáttum í skólagöngu erlendra barna á Íslandi (2004, 2007) og þær greindar út frá 

niðurstöðum fyrri kafla. 

8.1 Upplifun tveggja barna af erlendum uppruna á aðlögun í íslenskum 
leikskólum 

Annað af leikskólabörnunum í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) var fimm ára gamli 

Yusuf sem var af annarri kynslóð innflytjenda. Faðir hans var af afrískum uppruna en 

móðir hans af evrópskum. Hann bjó við þrjú tungumál heima hjá sér og í leikskólanum 

þurfti hann að læra það fjórða, íslensku. Samkvæmt bæði foreldrum hans og 

leikskólastjóra átti Yusuf í erfiðleikum með að læra íslensku, en hann lærði hana í 

samskiptum við börn og í leik. Segir móðir hans einnig að hann hafi átt frekar erfitt fyrsta 

árið sitt í leikskólanum og tekur leikskólastjórinn undir það og segir að hann hafi verið 

erfiður í hegðun og verið árásargjarn í byrjun. Segir hún jafnframt að hann hafi ekki 

kunnað nein samskipti í upphafi og starfsfólk leikskólans hafi látið hann vera, hann sé 

mjög einangraður utan skólans og umgangist krakka lítið. 

Yusuf ber einkenni barns sem þjáist vegna skorts á færni staðarmálsins (íslenska) sem 

brýst fram í erfiðri og árásargjarnri hegðun. Er það sambærilegt niðurstöðum von 

Grünigen o.fl. (2012) úr fimmta kafla um tungumál barna, að léleg færni í staðarmálinu 

leiði yfirleitt af sér verri hegðun. Virðist Yusuf hafa átt í erfiðleikum með að tengjast 

hinum börnunum þangað til að hann byrjaði í sérkennslu og fékk betri stuðning í að læra 

íslensku. Merkilegt var í raun vanhæfni leikskólans til að mæta þörfum hans, en eins og 
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kom fram lét starfsfólk hann vera í upphafi. Leikskólastjórinn sagði að starfsfólkið væri 

ekki vant því að taka við börnum af erlendum uppruna sem tala ekki íslensku, en eru 

vanari tvítyngdum börnum þar sem annað foreldri er íslenskt og tala þau góða íslensku. 

Að geta tjáð sig og skilið staðarmálið virðist skipta sköpum í vellíðan barns ef það stendur 

eitt með sitt móðurmál, það er að segja ef ekkert annað barn er til staðar sem það getur 

tengst í gegnum sama tungumál. Miðað við rannsókn von Grünigen o.fl. (2012) sýnir Yusuf 

síður jákvæða hegðun og er minna viðurkenndur af jafningjum. 

Þó Yusuf hafi átt í slíkum vandræðum með bæði íslenskuna og samskipti við jafningja 

er ekki sömu að segja með hinn leikskólabarnið í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur. Lera var 

fjögurra ára þegar hún byrjaði í leikskóla í Reykjavík og kemur hún frá Eystrarsaltslandi. 

Móðir hennar segir að Leru hafi farið aftur í móðurmáli sínu og vilji helst bara tala íslensku 

heima fyrir. Aftur á móti er móðir hennar ströng á að Lera tali sitt móðurmál heima og 

hafði hug á að senda Leru til síns upprunalands í þrjá mánuði hvert sumar til að viðhalda 

móðurmálinu. Ólíkt Yusuf átti Lera strax auðvelt með að aðlagast og læra íslensku. 

Leikskólastjórinn sagði að Leru hafi gengið vel í leikskólanum, væri félagslega sterk, mjög 

ákveðin og gengi vel í samskiptum við hin börnin. Í þessu tilfelli hefur leikskóli Leru mótað 

stefnu í málefnum barna af erlendum uppruna og er hún unnin út frá stefnu Leikskóla 

Reykjavíkur í málefnum útlendinga. Stefna leikskólans er þríþætt; samstarf við foreldra, 

íslenskukennsla í leikskólanum og virkt tvítyngi barna af erlendum uppruna. Virðist sem 

slík stefna hafi skilað sér vel í tilfelli Leru sem náði strax góðum tökum á íslenskunni og 

virðist leikskólinn hafa átt mikinn þátt í því. Þó leikskólinn hafi sannarlega haft mikil áhrif á 

íslenskukunnáttu Leru, er hægt að sjá á lýsingum leikskólastjórans að Lera hafi mjög 

jákvæð skapgerðareinkenni sem hefur örugglega haft sitt að segja við ákafa hennar til að 

læra íslensku og ná betri samskiptum við jafningja sína. 

Margir þættir virðast spila inn í ólíka upplifun Yusuf og Leru af íslenskum leikskólum. Í 

fyrsta lagi var Yusuf í kringum fjögur tungumál en Lera aðeins tvö, sem hefur örugglega 

haft áhrif á hve erfitt Yusuf átti að ná tökum á enn einu tungumálinu. Í öðru lagi geta 

skapgerðareinkenni þeirra haft áhrif á samskipti þeirra við jafningja og fullorðna, en Lera 

virtist hafa skapgerðareinkenni sem gerði hana meira aðlaðandi fyrir aðra en Yusuf virtist 

vera meira félagslega tilbaka, sem gæti einnig verið vegna vankunnáttu hans í 

staðarmálinu. Í þriðja lagi gæti útlit barnanna haft áhrif á aðlögun þeirra, en Yusuf er 

dökkur á hörund en Lera ljós og miðað við rannsóknir eru leikskólabörn með vissa 

fordóma gagnvart þeim sem líta öðruvísi út (Hirschfeld, 2012; Katz og Kofkin, 1997; 

Patterson og Bigler, 2006; Quintana, 1998). Í fjórða lagi léku leikskólarnir stórt hlutverk í 

aðlögunarferli barnanna, en greinilegt var að leikskóli Yusuf var ekki hæfur til að sinna 
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barni með slíka tungumálaörðugleika í staðarmálinu en leikskóli Leru hafði aftur á móti 

fjölmenningarlega stefnu og greinilega með meiri reynslu af því að sinna tví- eða 

fjöltyngdum börnum. 

8.2 Valdamisvægi meðal leikskólabarnanna 

Rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2012) á menningarlæsi íslenskra barna sem nefnt var í 

tengslum við virðingarsess, þjóðernisvitund og –sjálfsmynd barna sýnir vel stöðu barna af 

erlendum uppruna í íslenskum leikskólum. Þau finna mikla kröfu um að þurfa að samsama 

sig íslenskri tungu og staðháttum á meðan þau þurfa að kljást við annað tungumál, siði og 

venjur heima hjá sér. Í rannsókninni voru 14 börn af erlendum uppruna sem tóku þátt í 

samræðum um barnaefni. Voru þau skilgreind út frá því að eiga annað eða bæði foreldri 

með erlent ríkisfang og hafa ekki fullt vald á íslensku að mati kennara (bls. 65). Þórdís 

skipti þekkingu á barnaefninu í fimm þætti; íslenskar þjóðsögur, sígildar bókmenntir, 

ofurhetjusögur, prinsessuævintýri og tölvuleikir. 

Áberandi var vanþekking barnanna af erlendum uppruna á íslenskum þjóðsögum og 

hvernig þeim var hafnað eða þau útilokuð af jafningjum sínum í þau fáu skipti sem þau 

komu með innlegg í samræðurnar. Höfðu börnin af erlendum uppruna einnig litla 

þekkingu á sígildum bókmenntum og tölvuleikjum, en það endurspeglar ólíkan 

menningarbakgrunn og aðgengi að barnaefni. Hjá börnunum giltu ákveðnar reglur um 

hvaða þekking væri virðingarverð og þau börn sem höfðu rétta þekkingu voru með meiri 

völd innan bekksins. Það kemur því kannski ekki á óvart að börnin af erlendum uppruna 

voru metin lágt að virðingu þar sem þekking þeirra var takmörkuð á barnaefninu sem var 

talin virðingarverð (Þórdís Þórðardóttir, 2012). 

Hanna Halldóra Leifsdóttir (2014) tók viðtöl við sex foreldra af erlendum uppruna í 

tveimur leikskólum á Íslandi fyrir meistararitgerð sína. Kom í ljós að samskipti foreldranna 

voru engin við aðra foreldra á leikskólunum sem leiddi af sér að börnin fengu ekki að leika 

sér við önnur börn utan skólans. Lögðu flestir foreldrarnir áherslu á að viðhalda 

heimamenningunni og móðurmálinu og til að stuðla að því horfðu börnin nánast eingöngu 

á barnaefni á sínu móðurmáli. Ef þessar niðurstöður eru tengdar við rannsókn Þórdísar, 

sést að börnin fá ekki sama aðgang að barnaefni sem gæti nýst þeim til að efla 

virðingarsess sinn meðal leikskólabarnanna og hefði þetta mögulega áhrif á þátttöku 

þeirra í leikjum og þann skilning sem þau hefðu á íslenskri barnamenningu. 

Út frá niðurstöðum Þórdísar Þórðardóttur og Hönnu Halldóru Leifsdóttur er 

hugsanlega hægt að sjá erfiðleika sem börn upplifa við að reyna að eignast vini af öðru 

þjóðerni og er hægt að tengja við reynslu barnanna úr rannsókn Pica-Smith (2009) á 
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fjölmenningarlegri vináttu. Börn þurfa að læra og skilja að það er í lagi að vera öðruvísi og 

meta það sem er ólíkt til að öðlast innsýn í ólíka siði, venjur og áhugamál. Áhugavert er að 

setja niðurstöður hennar í samhengi við eitt af leiðarljósum leikskóla sem fram kemur í 

aðalnámskránni. Þar segir að: „Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur 

þar sem þjóðararfur og gildi íslensks samfélags skipa veglegan sess“ (bls. 33). Skapar þessi 

stefna valdamisvægi hjá börnum þegar leikskólar leggja áherslur á þjóðararf Íslendinga til 

dæmis í gegnum þjóðsögur? Erfitt er að svara þeirri spurningu, en velta má fyrir sér hvort 

þetta leiðarljós efli þekkingu barna af erlendum uppruna og hjálpar þeim að hækka 

valdastöðu sína innan hópsins eða hvort þetta hamlar þeim og gefur aðeins börnum af 

íslenskum uppruna meiri völd. 

8.3 Samantekt 

Mörg börn á Íslandi hafa annað móðurmál en íslensku og eru af fyrstu eða annarri kynslóð 

innflytjenda. Íslenskir leikskólar eiga að vera lýðræðislegir og byggja á jafnrétti, 

fjölbreytileika, virðingu fyrir margbreytileikanum og stuðla að víðsýni og efla 

siðferðisvitund barna. En ekki eru allir leikskólar í stakk búnir að vinna með börnum sem 

eru fjöltyngd eða hafa ólíkan menningarbakgrunn. Starfsfólk skortir þjálfun og 

undirbúning. Fjallað var um tvö leikskólabörn af erlendum uppruna hvort í sínum 

leikskólanum á Íslandi og voru aðstæður þeirra greindar út frá fyrri köflum. Niðurstaðan 

var að margir þættir spila inn í ólíka reynslu barnanna; tungumál, skapgerðareinkenni, 

leikskólarnir og starfsfólkið, útlit og fordómar leikskólabarna. Valdamisvægi myndast hjá 

börnunum á leikskólum út frá þáttum eins og viðurkenndri þekkingu á barnaefni. Íslensk 

börn tróna því alltaf á toppnum en slíkt væri ekki ef íslenskt barn væri innflytjandi í öðru 

landi. Virðast börn af erlendum uppruna ekki fá gott aðgengi að íslensku barnaefni heima 

hjá sér, sem hefur áhrif á virðingarsess þeirra í leikskóla meðal hinna barnanna. 

Í þessum kafla var aðeins rætt um þær íslensku rannsóknir á fjölmenningu í 

leikskólum á landinu. Búið er að ræða um hina ýmsu þætti sem geta mögulega haft áhrif á 

fjölmenningarleg vináttubönd barna á leikskólaaldri í fyrri köflum, en í lokakaflanum verða 

helstu niðurstöður dregnar saman og ræddar út frá rannsóknarspurningunum. 
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9 Lokaorð 

Ég hef fjallað um nokkra þætti sem ég tel að geti haft áhrif á fjölmenningarleg 

vináttubönd barna á leikskólaaldri. Nú mun ég svara rannsóknarspurningum mínum og 

vitna í efnið í köflunum á undan. Aðalspurningin mín var að finna hvaða þættir gætu haft 

áhrif á fjölmenningarleg vináttubönd barna á leikskólaaldri. Fann ég nokkra þætti í leit 

minni að því svari. Upphaflega einblíndi ég á skapgerð, tungumál og fordóma og tileinkaði 

sérkafla þeim þáttum, en við úrvinnslu á gögnum komu í ljós nokkrir aðrir mikilvægir 

þættir. Fann ég að félagslegar aðstæður, umhverfið og þekking á barnaefni gæti allt haft 

áhrif á myndun vináttu. Í þriðja kafla var nefnt að félagshagfræðileg staða eins og 

menntun, atvinna, tekjur, fjölskylduaðstæður og svo framvegis, hafi áhrif á hegðun barna 

sem hefur svo áhrif á vináttu og gæði vináttu við önnur börn. Í kafla sex var rætt um áhrif 

umhverfis á hvort ungabörn geri greinarmun á þjóðernisútliti foreldra sinna eða ekki (Bar-

Haim o.fl., 2006). Mætti jafnvel draga þá ályktun að börn myndu aðgreina minna eftir 

útliti ef þau alast upp í fjölbreyttara umhverfi. Þórdís Þórðardóttir (2012) fann að 

viðurkennd þekking leikskólabarna á barnaefni hefði áhrif á virðingarsess og valdastöðu 

barnanna. Börn innflytjenda hafa minnstu viðurkennda þekkingu og sitja því mjög 

neðarlega í virðingarstöðu sem ætla má að geti haft áhrif á hvort þau nái að mynda 

vináttu við börn sem hafa mestu völdin. 

Næsta rannsóknarspurning var að skoða hvers vegna vinátta er mikilvæg. Vinátta 

þroskar félagsfærni barns, getur haft jákvæð áhrif á líðan og hegðun og eflt sjálfsöryggi. 

Einnig er vinátta verndandi og dregur úr líkum á að verða fyrir einelti eða illri meðferð 

jafningja, minnkar líkur á þunglyndi og einmanaleika. Vinátta barna hjálpar að draga úr 

streitu og að aðlagast betur í nýjum og stressandi aðstæðum, eins og að byrja í 

grunnskóla. Hún getur stuðlað að námsáhuga og jákvæðu viðhorfi gagnvart skólanum. Það 

er því nokkuð ljóst að vinátta er mikilvæg og að börn telji hana vera mikilvæga. 

Velti ég því fyrir mér hvort skapgerð barns skipti máli þegar kemur að vinavali. Virðist 

hún hafa einhver áhrif eins og sjá má í rannsókn Gleason o.fl. (2005) sem fundu að 

hvatvísi og sjálfsefjun hefðu jákvæð áhrif á vinaval drengja og stúlkna í leikskóla og 

líkamleg virkni fyrir drengi. En þó að þessi skapgerðareinkenni virkuðu sem aðlaðandi fyrir 

leikskólabörn, þá verður að taka tillit til þess að þetta voru hvít millistéttarbörn í vestrænu 

landi. Ég efast um að sömu niðurstöðu væri að finna í öðrum menningarheimum þar sem 

viðhorf til vissrar skapgerðareinkenna eins og feimni og hlédrægni er ólíkt (Chen o.fl., 

1995). 

Einnig skoðaði ég hvort börn geti myndað vináttu þó þau skilji ekki tungumál hvort 

annars. Tungumál og góð tungumálafærni virðist skipta veigamiklu máli þegar kemur að 
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samskiptum og sambandi jafningja á leikskólaaldri. Eins og rannsókn Lee og Walsh (2003) 

sýndi eiga börn með ólíkan tungumálagrunn erfitt að ná saman ef ekki er til staðar sami 

tungumálaskilningur til að geta tjáð sig á. Corsaro (1979) og Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir (2012) komust að því að leikskólabörn nota líkamstjáningu til að 

komast í leiki, en það væri yfirleitt ekki nóg og að þau notuðu orð mikið til að gera sig 

skiljanleg og vekja athygli á sér. Einnig kom fram í svissneskri rannsókn von Grünigen o.fl. 

(2012) að það að tala sama tungumálið væri ekki eini áhrifaþátturinn á hvernig jafningjar 

líta á þig. Að vera fær í staðartungumálinu gefur þér meira vald innan jafningjahópsins, en 

þeir sem höfðu lítið vald á staðarmálinu voru í meiri hættu á að verða þolendur eineltis 

eða illrar meðferðar af jafningjum. Þetta er efni þar sem skortur er á upplýsingum og 

þyrfti að rannsaka meðal innflytjenda og barna með annað móðurmál en íslensku hér á 

landi í leikskólum. Hve áhrifarík er færni barnsins í staðarmálinu í valdastöðu hópsins? 

Miðað við rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2012) er greinilegt að valdastöðu barna í 

leikskólum er misskipt og þau börn sem tróna á toppnum eru félagslega fær börn, með 

góða tungumálafærni og mikla viðurkennda þekkingu á barnaefni sem nýtist þeim í 

leikjum. Íslenskum börnum mundi líklega ekki ganga vel í öðrum löndum þar sem þau 

væru innflytjendur og væru ekki fær í staðarmálinu, því þau hefðu ekki rétta þekkingu á 

barnaefni sem myndi nýtast þeim né nægilega góða færni í staðarmálinu til að koma því 

vel frá sér. 

Ein af rannsóknarspurningum mínum var að skoða hvar barnið fái hugmyndina um að 

aðgreina eftir kynþætti eða þjóðerni og hvort það hafi áhrif á myndun vináttubanda. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að leikskólabörn eru frekar fordómafull og aðgreina 

sig frá þeim sem eru ólíkir þeim í útliti (Connolly o.fl., 2009; De Caroli o.fl., 2011; Katz og 

Kofkin, 1997). Börnin læra þessa fordóma út frá þeim ríkjandi fordómum sem eru í 

samfélaginu og virðast foreldrar ekki hafa mikil áhrif á viðhorf barna sinna á þessum aldri 

(Hirchsfeld, 2012; Quintana, 1998). Hvít börn sem eru í meirihluta eru líklegri til að 

sækjast í önnur hvít börn, en ég tel að það sé tengt umhverfinu og félagslegri stöðu hvítra 

í samfélaginu. Hvítir eru yfirleitt með hæstu valdastöðuna innan samfélaga sem hvítir búa 

í og þrátt fyrir að vera í minnihluta eins og í rannsókn Shutts o.fl. (2011) í Suður-Afríku, 

hafa þeir betri menntun og tekjur sem leiðir af sér betri félagslega stöðu. Það væri mjög 

áhugavert að sjá hverjar niðurstöður væru ef þetta væri til dæmis skoðað í Kína, ég tel að 

þar myndu kínversk börn gefa sér hærri einkunn en hvítum börnum. Tel ég að fordómar 

leikskólabarna hafi vissulega einhver áhrif á fjölmenningarleg vináttubönd, en ef unnið er 

markvisst að því að búa til leikskólasamfélag sem kennir börnunum skilning á því sem er 

ólíkt þeim, að virða fjölbreytileikann og aðra menningarheima, þá stuðli það að vináttu 

milli barna af ólíkum uppruna. 
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Ritgerðin mín miðaði að því að rannsaka hvað hefði áhrif á fjölmenningarleg 

vináttubönd barna á leikskólaaldri og því skoðaði ég þær rannsóknir sem ég fann um 

vináttu barna þvert á þjóðerni. Lítið var að finna af rannsóknum um slíka vináttu meðal 

leikskólabarna, en töluvert meira var að finna um fjölmenningarleg vináttubönd barna í 

grunnskóla og á unglingsárum. Þær rannsóknir sem ég fann sýna að vinátta milli barna af 

ólíku þjóðerni hefur jákvæð áhrif á hegðun, tilfinningar og félagslega hlið barna (Hunter 

og Elias, 1999). Þau eru oftast vinsæl, hafa leiðtogahæfni, aðlagast betur og hafa minni 

kynþáttafordóma (Hunter og Elias, 1999; Lease og Blake, 2005; Pica-Smith, 2009). 

Spurning er samt hvað það er sem veldur því að þau beri þessa góðu kosti með sér og 

hvað það sé í bakgrunni þeirra sem veldur því að þau eru opnari fyrir fjölbreyttari vináttu. 

Ekki gat ég fundið neitt efni þar sem skoðaður var bakgrunnur og umhverfi barnanna og 

sýndi hvað gæti haft áhrif á vináttu þeirra þvert á þjóðerni. Pica-Smith (2009) fann að 

börn sem áttu vini af öðru þjóðerni kunnu að meta slíka vináttu og að þau teldu sig læra af 

henni vegna ólíkra menningarheima. Þeim fannst þó erfitt að viðhalda vináttunni og er 

hún ekki eins stöðug og vinátta á milli barna af sama þjóðerni (Lee o.fl., 2007). 

Niðurstöðurnar eru því jákvæðar fyrir fjölmenningarlegum vináttuböndum barna og ætti 

að vera mikilvægt fyrir leikskóla, grunnskóla og foreldra að stuðla að slíkri vináttu. 

Að lokum vildi ég setja niðurstöður fyrri kafla í samhengi við íslenskar aðstæður. Eins 

og kom fram í sjöunda kafla eiga leikskólar að taka mið af aðalanámskránni í stefnumótun 

sinni. Þar komu einmitt fram áherslur á virðingu fyrir því sem er öðruvísi og stuðlar að 

víðsýni barna (Aðalnámskrá, 2011). Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur sýndi fram á að sumir 

leikskólar á Íslandi eru ekki í stakk búnir til að fara eftir þessum áherslum út frá 

fjölmenningarlegu sjónarhorni þar sem aðrir menningarheimar og tungumál mætast. Einnig 

fann Berglind K. Lyngmo (2013) að leikskólastarfsmenn teldu ekki vera nægilegan 

undirbúning eða þjálfun fyrir starfsfólk til að hjálpa börnum af erlendum uppruna að 

aðlagast leikskóla. Það hefur væntanlega svo áhrif á börnin og getur verið þáttur í að gera 

börnum erfiðara um vik að mynda vináttutengsl þvert á þjóðerni.  

Hér hefur lítillega verið skyggnst í þá þætti  sem mögulega gætu haft áhrif á 

fjölmenningarleg vináttubönd barna á leikskólaaldri, en eitt er nokkuð ljóst og það er að allt 

of fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á slíka vináttu. Er það von mín að 

leikskólastarfsmenn og aðrir sem koma að menntamálum leikskólabarna taki mark á 

þessum niðurstöðum og reyni að breyta stefnu sinni til að koma betur til móts við 

stækkandi hóp barna af erlendum uppruna. 
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