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Útdráttur 

 Góð vinátta er mikilvæg skólabörnum þar sem hún hefur jákvæð áhrif á 

frammistöðu þeirra í námi, dregur úr líkum á einmanakennd og bætir heilsueflingar-

hegðun þeirra. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna upplifun 10-12 ára barna á 

vináttu sinni út frá einum besta vin. Einnig voru skoðuð tengsl milli vináttu og 

sállíkamlegra einkenna barnanna. Rannsókn þessi var hluti af þversniðsrannsókn frá 

árinu 2004 þar sem 480 börn á aldrinum 10-12 ára á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt. 

Við úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði, Pearson’s fylgnipróf og t-próf 

óháðra úrtaka. Niðurstöður sýndu að börn upplifðu vináttu sína almennt góða, en 

stúlkur mátu vináttu sína hærri í gæðum en drengir. Þegar skoðuð voru tengsl 

sállíkamlegra einkenna og vináttu komu í ljós veik tengsl en marktæk. Börn sem mátu 

Samþykki vina og umhyggju lítils en Lausn ágreinings, Deilur og svik mikils voru 

mun oftar með sállíkamleg einkenni en börnin sem mátu hið gagnstæða. Mikilvægt er 

að skólahjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir einkennum sem flokkast geta sem 

sállíkamleg og stuðli að heilsueflingu og forvarnarstarfi innan skólans sem styrkt geta 

vináttu barna.  

 

 

Lykilorð: Vinátta, gæði vináttunnar, sállíkamleg einkenni, heilsuefling og 

grunnskólabörn.  
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Abstract 

 Good friendship is important to schoolchildren because it has a positive effect 

on their academic performance, reduces the potential for loneliness and improves 

health promotion behavior. The purpose of this thesis was to study the way in which 

10-12 year old schoolchildren experience their friendship, with one particular 

friendship being the focal point. Moreover, the relationship between friendship and 

psychosomatic symptoms was of particular interest. This study was a part of a cross 

sectional study from 2004, wherein 480 children between the ages of 10 and 12 took 

part. Descriptive statistics, Pearson‘s correlation test and independent t-test were 

employed when processing the data. The results indicated that children, in general, 

considered their friendship good, with girls rating their friendship quality higher than 

boys. When examining the correlation between psychosomatic symptoms and 

friendship a weak but significant relationship became evident. Children who tended to 

rate validation and caring from friends low but resolution of conflict, dispute and 

betrayal high often displayed a higher level of psychosomatic symptoms than the 

children who thought the contrary. It is important that school nurses are aware of 

symptoms that can be classified as psychosomatic and encourage health promotion 

behavior along with enforcing prevention within the school system in order to 

strengthen the friendship of children. 

 

 

Keywords: Friendship, Friendship quality, Psychosomatic Symptoms, Health 

promotion behavior, Elementary schoolchildren. 
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Inngangur 

 Í hugum flestra merkir hugtakið vinátta samband milli tveggja eða fleiri 

einstaklinga sem byggir á heiðarleika, trausti og væntumþykju. Vinátta og 

vináttusambönd eru öllum mikilvæg og samkvæmt rannsókn sem gerð var í 

grunnskólum höfuðborgarsvæðisins árið 2001 (n=7526) áttu flest börn vini innan 

skólans. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að yfir 67% barna í fimmta til sjöunda bekk 

sögðust eiga marga vini í skólanum (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera 

Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002).  

 Vinátta spilar stórt hlutverk í daglegu lífi barna og skiptir þau miklu máli. 

Vinátta er börnum nauðsyn því að hún kennir félagslega hegðun og er mikilvæg fyrir 

tilfinningaþroska þeirra. Vinir styðja hver annan og eru til staðar þegar eitthvað bjátar 

á og veita huggun. Það má því ætla að strax í upphafi skipti miklu máli að börn læri 

góð samskipti sem byggja á virðingu og trausti, því að samskiptin leggja grunn að 

vináttu til frambúðar. Ef horft er á jákvæðar hliðar vináttu er talið að sambönd við vini 

komi í veg fyrir einmanaleika, auki sjálfstraust og geti einnig dregið úr líkum á 

þunglyndi (Berndt, 2002; Bukowski. William M., 2001; D. Schwartz, Gorman, 

Duong, og Nakamoto, 2008). Það hefur einnig sýnt sig að börn sem eiga góða vini í 

skólanum standa sig betur í námi heldur en þau sem vinalaus eru (Cook, Deng, og 

Morgano, 2007) og að trúnaður og umhyggja milli vina hefur forspárgildi fyrir 

heilsueflingarhegðun þeirra (Orlygsdóttir, 2008). Hins vegar getur vinátta einnig haft 

neikvæðar hliðar á borð við valdabaráttu milli vina, samkeppni og stríðni sem valdið 

geta vanlíðan og depurð (Ialongo, Vaden-Kiernan, og Kellam, 1998). Mikilvægt er 

einnig að geta þess að vandamál tengd vináttu geta komið fram sem sállíkamleg 

einkenni (Jellesma F. C., Rieffe C ., og Terwogt M. M., 2008; Shannon, Bergren, og 

Matthews, 2010). 
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 Á níunda áratug síðustu aldar fór áhugi fræðimanna að beinast að mikilvægi 

vináttu og jafningjatengsla. Hins vegar hafa tiltölulega fáir fræðimenn rannsakað 

vináttu barna eina og sér, hvað þá á tímabili miðbernsku. Nokkuð meira efni er þó til 

um vináttu í frumbernsku og síðan þegar komið er á seinni hluta unglingsára. 

Megináhersla hefur hins vegar verið á jafningjasambönd sem og áhrif þeirra á hegðun 

barna. Þetta gæti stafað af því að erfiðara hefur reynst að rannsaka vináttusambönd 

milli tveggja einstaklinga heldur en sambönd barna innan ákveðins jafningjahóps. 

Nýlega hafa sjónir fræðimanna beinst að því að rannsaka gæði vináttu hjá börnum og 

þá aðallega í tengslum við jafningjahópa (Berndt, 2004; Dunn, 2004). Ekki hefur þó 

mikið verið birt af nýlegum eða áreiðanlegum rannsóknum á vináttu barna í 

miðbernsku, hvorki innan hjúkrunarfræði né annarra fræðigreina. 

 Þar sem skólahjúkrunarfræðingar starfa í skólum landsins eru þeir í lykilstöðu 

í sínu starfi til þess að huga að þáttum er efla vináttu og grípa inn í ef vandamál koma 

upp. Börn leita til skólahjúkrunarfræðinga oft og tíðum vegna sállíkamlegra einkenna 

á borð við höfuð- og magaverki sem hugsanlega er hægt að tengja við vandræði með 

vini (Jellesma o.fl 2008; Shannon o.fl., 2010). Skólahjúkrunarfræðingar vinna nú með 

vináttu meðal annars með fræðslu- og forvarnarstarfi í grunnskólum undir formerkjum 

6H heilsunnar. Innan þess eru þættirnir Hugrekki og Hamingja sem koma inn á 

mikilvægi vináttu og hvernig rækta beri hana (Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins, 

ed).  Áhrif fræðslu skólahjúkrunarfræðinga hér á landi hafa hins vegar ekki verið 

rannsökuð og ekki hafa birst greinar um skylt efni. Mikilvægt er að kanna upplifun 

íslenskra barna á vináttu og hvort tengsl séu á milli sállíkamlegra einkenna og vináttu 

sem gætu nýst skólahjúkrunarfræðingum, þar sem þeir eiga fullt erindi í að efla 

vináttu meðal grunnskólabarna sem og að vinna í forvörnum m.a. við einelti í skólum 

og bæta þar með almenna líðan barna.  
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 Ritgerð þessi til B.S prófs í hjúkrunarfræði er skrifuð með þeim markmiðum 

að lýsa upplifun og mati 10-12 ára íslenskra skólabarna á vináttu sinni og tengslum 

vináttu við sállíkamleg einkenni barnanna. 

 

Rannsóknarspurningar 

Spurningar sem lagðar eru til grundvallar í rannsókninni eru:  

1. Hvernig eru íslensk grunnskólabörn á aldrinum 10 til 12 ára að upplifa vináttu 

sína? 

2. Er munur á upplifun 10-12 ára barna á vináttu eftir kyni? 

3. Eru tengsl á milli sállíkamlegra einkenna (e. Psychosomatic symptoms) og 

vináttu 10-12 ára barna?  
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Fræðileg samantekt 

 Í þessum kafla er rætt almennt um vináttu barna, hlutverk hennar, tengsl 

jafningjahóps, samskipti barna á internetinu og gæði vináttu. Rætt er um 

miðbernskuárin, tengsl vináttu við námsárangur nemenda og sállíkamleg einkenni. Að 

lokum er rætt um hlutverk skólahjúkrunarfræðinga og hvernig þeir geti haft áhrif á og 

eflt vináttu innan veggja grunnskólans með starfi sínu. Heimildaleit fór að mestu fram 

á tímabilinu október 2009 til apríl 2010. Gagnasöfn sem meðal annars var leitað í 

voru: Pubmed, Scopus, Science direct og Eric. Við lestur fræðigreina var einnig farið í 

heimildaskrá til að fá fleiri heimildir og upplýsingar.  

 

Leitarorð sem notuð voru: Vinátta, gæði vináttu, sállíkamleg einkenni, heilsuefling og 

grunnskólabörn.  

 

Vinátta 

  Skilgreiningar sem fræðimenn hafa sett fram á vináttu eiga það sameiginlegt 

að vinátta sé gagnkvæmt náið samband tveggja einstaklinga sem stofnað er til af 

fúsum og frjálsum vilja. Vinátta felur í sér nánd, tryggð, stuðning og jákvæð samskipti 

(Berndt, 2004; Berndt, 1982). Gæði vináttu skipta miklu máli fyrir börn, því að talið 

er að náinn vinskapur sem mikill er að gæðum auki þroska og velgengi barna á 

félagslegum sviðum og hafi jákvæð áhrif á börn (Erdley, Nangle, Newman og 

Carpenter, 2001).  

 Vináttan er val en ekki skylda þess sem til hennar stofnar. Áður fyrr var talið 

að vinátta hjá börnum myndaðist á grunnskólaaldri en rannsóknir nú benda til þess að 

stofnað sé til vináttu mun fyrr, jafnvel á fyrstu árum í leikskóla (Dunn, 2004). 
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Foreldrar sjá börn sín í öðru ljósi þegar þau eiga samskipti við vini sína eftir því sem 

þau eldast. Börn byrja að þróa með sér samúð, umhyggju og færni til þess að geta sett 

sig í spor annarra og verða fær um að beita þessari nýju færni sérstaklega þegar vinir 

þeirra eiga í hlut. Þessir þættir verða til þess að vinátta verður mikilvæg í þeirra huga 

og börn læra að þroska með sér meðvitund um þarfir vina sinna og geta sett sig í 

þeirra spor. Vináttan markar oft upphaf sjálfstæðis hjá börnum, þau eru ekki lengur 

eins háð foreldrum sínum félagslega, heldur eiga þau vin sem er mun meira spennandi 

en foreldrar þeirra (Dunn, 2004).  

 Hjá heimspekingum til forna var vinátta einnig umtalsefni. Gríski 

heimspekingurinn Epikúros taldi vináttu ánægjutengda af því að hún byggði á 

ánægjunni sem af henni hlytist. Vinátta var samkvæmt honum mikilvægur þáttur í 

lífshamingjunni og auk þess taldi hann að andleg ánægja væri æðri líkamlegri ánægju. 

Samneyti við vini okkar hjálpar okkur að öðlast sálarró og slíkt sé gagnlegt til að 

forða okkur frá sársauka, því að vinir hjálpast að og flestir þurfa einhvern tíma á 

vinum að halda. Ánægjan sem við veitum vinum okkar er jafn mikils virði og okkar 

eigin ánægja. Epikúrós taldi að okkar hagsmunir væru undirstaða vináttu en honum 

væri ljóst að sælla væri að gefa en þiggja. Því er vinátta ekki einungis ánægjuleg af 

því að vinurinn veitir okkur ánægju heldur einnig af því að hún gefur okkur tækifæri 

til að veita vininum ánægju. Annar þekktur heimspekingur til forna, Aristóteles, sagði 

meðal annars að sönn vinátta væri ánægjuleg því að góðir menn væru ánægjulegir í 

augum hvor annars, og að vinur sé sá sem vill vini sínum gott, sjálfs hans vegna 

(Aristóteles, ed).  

 Sullivan (1953) fjallaði mikið um vináttu í áhrifamikilli þroskakenningu sem 

hann setti fram. Hann þróaði kenningu um þroska þar sem vinátta er í aðalhlutverki. 

Hann gerði ráð fyrir að vinátta væri nauðsynleg því að hún uppfyllti þarfir mannsins 
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til að hafa náin kynni við aðra manneskju og hjálpaði jafnframt til við að þroska 

félagslega færni einstaklingsins. Sullivan lagði áherslu á myndun náinna kynna milli 

tveggja einstaklinga þegar unglingsárin hefjast og taldi þau ráða úrslitum um 

félagslega hæfni okkar. Þessi sambönd jafningja koma í veg fyrir einmanaleika og 

geta aukið á tilfinningu barna um eigið sjálfstraust. Samband barna við jafningja sína 

gefur þeim tækifæri til að þroska með sér tilfinninganæmi fyrir vandamálum annarra 

og gagnsemi í mannlegum samskiptum. Þessi grunnur nýtist svo seinna í lífinu þegar 

börnin eru orðin fullorðin og hafa fundið sér lífsförunaut (Sullivan, 1953).  

 Þeir félagar Steven R. Asher og Jeffrey G. Parker eru báðir bandarískir 

félagsfræðingar sem lengi hafa rannsakað vináttu. Eftir þá hefur birst fjöldi allur af 

greinum þar sem vinátta og áhrif hennar eru útgangspunktar. Þeir eru einnig höfundar 

mælitækisins Friendship Quality Questionnaire sem notað hefur verið til að mæla 

gæði vináttu. Asher og Parker (1988) bentu meðal annars á sjö meginþætti sem vinátta 

gefi einstaklingnum: a) auki sjálfstraust og sjálfsvirðingu; b) sé uppspretta nándar; c) 

sé þáttur í að hjálpa og leiðbeina; d) veiti traust sambönd; e) dragi úr tilfinningalegu 

álagi í ógnandi aðstæðum; f) veiti félagsskap; og g) stuðli að vexti og þroska í 

félagslegum aðstæðum. Auk þess hafa aðrir fræðimenn sýnt fram á að vinátta geti 

einnig stuðlað að betri námsframvindu, kennt börnum tilfinningalæsi, aukið 

vitsmunaþroska, minnkað líkur á þunglyndi og kvíða, og síðast en ekki síst dregið úr 

líkum á tilfinningakreppu (Ladd, Kochenderfer, og Coleman, 1996).  

 Í vináttu felst gagnkvæmni og stuðningur en hins vegar getur stuðningurinn 

sem veittur er í sambandinu verið ójafn. Börn virðast eignast vini sem líkjast þeim, 

hvort sem það fer eftir útliti, aldri, kyni, hegðun, persónueinkennum, eða tómstundum. 

En það að líkjast vinum sínum hefur sýnt sig í að vera eflandi félagslega séð til dæmis 

í tómstundum og skólastarfi. Einnig getur það dregið úr líkum á óheiðarleika eða 
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rifrildum og aukið líkur á því að börn séu sammála og eykur þar með samkennd þeirra 

(Erwin, 1993; Hartup W. W., 1996).  

 Þegar munur milli kynja hefur verið skoðaður kemur í ljós að stelpur eiga 

almennt í nánari vináttusamböndum heldur en strákar og eru líklegri til að sýna 

hjálpsemi og stuðning og veita þannig tilfinningalegt öryggi (Bukowski, Sippola, og 

Newcomb, 2000; Dunn, 2004; Laird, Pettit, Dodge og Bates, 1999). Auk þess eru 

stelpur ekki eins líklegar til að sýna samkeppni og árásarhneigð sín á milli og strákar, 

en þessi kynjamunur getur skýrst á mismunandi áhuga í leik og tómstundum. Strákar 

stunda frekar hópiðju þar sem keppnisskap er ríkjandi, eins og t.d. fótbolta, en stelpur 

mynda aftur á móti oft smærri hópa þar sem náin samskipti og samvinna eiga sér stað. 

Hins vegar er það algengara að stelpur hópist gegn öðrum meðlim innan hópsins og 

tekinn sé málstaður gegn viðkomandi (Ialongo o.fl., 1998).  

 Rannsókn sem gerð var í Kanada árið 2007 meðal 605 barna í fimmta til 

sjöunda bekk varpar ljósi á hegðunarmynstur vina í hóp. Niðurstöður þeirra 

rannsóknar sýndu fram á að bæði kynin væru árásargjörn, en þó á mismunandi hátt. 

Líkamlegar meiðingar voru algengari hjá strákum meðan stelpur notuðu aðrar 

aðferðir, s.s. félagslega útskúfun og neikvætt slúður um viðkomandi ásamt hótunum 

(Ellis og Zarbatany, 2007).  

 

Jafningjar  

 Talið er að einkum tvö atriði, samþykki jafningja og gæði vináttu, séu 

nauðsynleg fyrir félags- og tilfinningaþroska barns og geti jafnframt haft áhrif á 

velferð þess síðar meir. Samþykki jafningja segir til um hvernig viðkomandi er 

metinn af hópnum, á meðan vinátta er gagnkvæmt samband milli tveggja barna. 

Vináttan er innileg og byggir á samstarfi og trausti, á meðan samþykki jafningja getur 
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sagt til um stöðu viðkomandi barns innan hópsins. Börn sem eru óvinsæl eða utan 

hópsins og eru einangruð af jafningjahóp geta samt sem áður átt vini. Einnig hefur 

komið í ljós að þau börn sem standa sterk félagslega og eru vel liðin af hópnum eiga 

ekki endilega gagnkvæma vini í sama hóp (Parker og Asher, 1993). Góð vinátta barna 

getur þó virkað sem nokkurs konar stuðpúði og dregið úr þeim slæmu áhrifum sem 

barn kann að upplifa og fylgja því að vera ekki samþykkt af hópnum. Barn upplifir 

því síður kvíða og einmanaleika í kjölfarið (Bukowski.,William M., 2001; Hodges, 

Boivin, Vitaro og Bukowski, 1999).  

 Könnun sem gerð varð árið 2001 í miðvesturríkjum Bandaríkjanna (n=205)  

meðal barna á aldrinum sjö til átta ára leiddi í ljós að 39% barna sem ekki voru 

samþykkt af jafningjahópnum áttu að minnsta kosti einn sameiginlegan vin í hópnum 

og 31% af vinsælum börnum áttu ekki vin í hópnum (Gest, Graham-Bermann, & 

Hartup, 2001). Þetta sýnir það að börn sem fá ekki samþykki jafningja eru fær um að 

mynda sín eigin vinasambönd út frá jafningjahópnum og eiga samt í tengslum við 

hópinn (Asher og Parker, 1988). Því geta börn sem eru ekki samþykkt af jafningjum 

þó átt viðunandi náin vinasambönd, meðan vinsæl börn geta átt óviðunandi eða engin 

náin vinasambönd (Ladd, 1990).  

 Börn sem njóta farsællar vináttu eiga síður í hættu að verða fyrir þeim 

neikvæðu afleiðingum sem geta fylgt því að vera ekki samþykktur eða eiga í 

útistöðum við hópinn. Sá hópur barna sem ekki fær samþykki jafningja en á samt 

góða vini metur vináttu sína ekki jafn mikils og þau börn sem fá samþykki jafningja. 

Þessi hópur telur vini sína ekki jafn stuðningsríka, ber minna traust til þeirra og telur 

vini sína veita þeim minni stuðning. Einnig virðist þeim örðugra að leysa úr 

vandamálum sem upp koma (Asher og Parker, 1988; Dunn, 2004). Ólíkt þeim börnum 

sem eiga í góðum samskiptum við vini og jafningja sína, er talið að ef illa gengur í 
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samskiptum barns við jafningjahóp snemma á ævinni geti það orðið til þess að barnið 

eigi við aðlögunarvandamál að stríða síðar meir (Lansford, Criss, Pettit, Dodge, og 

Bates, 2003; Parker og Asher, 1987). Hins vegar er talið að bæta megi upp slaka stöðu 

innan jafningjahóps með fáum góðum vinum. Börnin geta þannig lært að meta gæði 

vináttu og öðlast félagslegan þroska sem gæti þá hindrað vandamál síðar í miðbernsku 

(Hartup, 1996). Þættir sem segja til um skamm- og langtímaaðlögunarhæfni barna eru 

samþykki jafningja og náin vinátta. Barn sem er samþykkt upplifir það að hópnum líki 

vel við það og það sé meðtekið sem hluti af hópnum (Berndt, 1996). 

  Sullivan (1953) hefur bent á að lengri tíma tekur að mynda góða vináttu en að 

fá samþykki jafningjahóps. Þetta minnkar þó eftir því sem börnin eldast og komið er á 

unglingsaldurinn, það er ekki þar með sagt að vinalaus börn sem fá ekki samþykki 

hópsins séu ein um það að vera vinalaus. Það stafar af því að þau börn sem eru í 

hópnum eiga ekki endilega góðan vin þar, jafnvel þótt þau séu vinsæl (Parker og 

Asher, 1993). 

Miðbernskan  

 Í miðbernsku stofna börn gjarnan til sambands við einn uppáhalds jafnaldra. 

Tími miðbernskunnar er á bilinu 9-12 ára, og þá nýta og prófa börn það sem þau hafa 

lært á árunum á undan og búa sig undir unglingsárin. Á þessu tímabili eru börn opin 

og virk og árekstrar við foreldra og umhverfi minni en á öðrum æviskeiðum. Sjá má 

oft að börn hafa mótað eigin persónuleika og hægt er að sjá hvort barn sé opinskátt 

eða framtakssamt, feimið eða hlédrægt. Börnin öðlast einnig ýmsa eiginleika og færni 

sem koma sér vel á fullorðinsárum, auk þess að öðlast skýrari sjálfsmynd, eigin 

samvisku og siðferðismat að styðjast við. Á þessum árum eru það oft jafnaldrar sem 

meta stöðu hver annars innan hópsins og skynja börnin vel hver staða þeirra er innan 

um önnur börn (Wentzel, 2004).  
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 Vináttusambönd sem börn mynda í miðbernsku verða sífellt flóknari en þegar 

þau voru yngri. Börn gera kröfur til vina sina um að vináttan sé gagnkvæm, að vinir 

svíki ekki, deili með vinum sínum bæði góðu og slæmu og séu alltaf til staðar þegar 

þess er þörf. Nánd verður meiri milli barna á þessu aldurskeiði, börn deila 

tilfinningum sínum og leyndarmálum með vinum sem þau treysta. Þessir vinir þjóna 

einnig margþættum mikilvægum þáttum í þroska og félagsþroska þeirra og talið er að 

það sé eðlislæg innri þörf barna á miðbernskuárum að eiga góða vini og vináttu háa í 

gæðum (Hartup, 1996). Einnig er talið að hæfileikinn til að mynda náin sambönd við 

vini búi börnin undir ástrík og heilsteypt sambönd síðar á lífsleiðinni (Dunn, 2004).  

 Breytingar verða á samskiptum barna í miðbernsku, börn fara að eyða meiri 

tíma með jafnöldrum sínum, jafningjahópurinn stækkar og afskipti foreldra minnka 

eins og áður var ríkjandi á tímabilinu sem undan var. Börn byrja að skilgreina sig í 

hóp og finna fyrir tengslum sín á milli. Hópurinn er ekki lengur bundinn við aðstæður 

að hittast á heimilum, hjá umönnunaraðilum eða í skólum eins og þau voru á árunum 

á undan. Einnig verða breytingar á því hvernig börn eyða tíma sínum saman. Börn 

fara að stunda athafnir á borð við íþróttir og leiki, samræður og jafnvel slúður sín á 

milli sem ekki var ríkjandi á tímabilinu undan miðbernskunni (Zarbatany, Hartmann, 

og Rankin, 1990).   

 

Samskipti barna á internetinu  

 Eftir að internetið kom til sögunnar hafa samskipti manna breyst og eru börn 

engin undantekning. Börn eru farin að nota internetið til tjáskipta við vini sína og 

kunningja en þó hafa ekki margar rannsóknir verið gerðar á samskiptum barna á 

vefnum. Í rannsókn sem gerð var í Hollandi árið 2007 (n= 794) á 10-16 ára gömlum 

börnum kom þó í ljós að börn sem töluðu við vini sína í gegnum spjallforrit voru 
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nánari vinum sínum en þau sem gerðu það ekki. Börn áttu auðveldara að ræða 

viðkvæma hluti og opna sig gagnvart vinum sínum á internetinu heldur en í 

samræðum augliti til auglitis (Valkenburg og Peter, 2007). Huga þarf þó að 

hugsanlegum neikvæðum afleiðingum af notkun internetsins, sem geta m.a. komið 

fram í formi eineltis og stríðni. Einnig geta börn upplifað einmanaleika í kjölfar 

samskipta á netinu sökum þess að vera ekki í návist vina sinna (Krause-Parello, 2008). 

 

Að meta vináttu 

 Þar sem vinátta á sér stað milli tveggja einstaklinga og ekki er átt við hóp eða 

einstakling getur verið erfitt að vinna með hugtakið eitt og sér. Hins vegar hafa verið 

hönnuð mælitæki til að koma auga á og meta þetta gagnkvæma samband á milli 

tveggja einstaklinga sem kallast vinátta. Við gerð mælitækja af þessu tagi er líklega 

mesta áskorunin falin í að staðfesta og skilgreina einkenni vinskaps milli barna 

(Parker og Asher, 1993).  

 Helstu aðferðir sem notaðar eru í dag til að rannsaka vináttu og 

jafningjasambönd barna hafa verið gerðar innan félagsvísinda og þá helst innan 

sálfræði og félagsfræði. Oft er þetta gert innan veggja grunnskólans og eru börn látin 

fá spurningalista m.a. með nöfnum skólasystkina sinna og beðin um að merkja við 

hver af þessum lista séu vinir viðkomandi. Valið stendur yfirleitt um einn, tvo eða þrjá 

vini á lista. Þau börn sem tilnefna hvort annað sem ,,bestu vinir”, eða einn, af tveimur 

eða þremur bestu vinum, eru þá áleitnir sameiginlegir vinir (Hartup, 1996; Parker og 

Asher, 1993). Þess konar aðferðir til að meta vináttu byggjast á svörum þeirra barna 

sem hafa tilnefnt hvort annað sem vini, á meðan þeir sem ekki fá tilnefningar eru ekki 

hafðir með í úrvinnslu gagna. Þetta hefur verið gagnrýnt og deilt hefur verið um 

hversu áreiðanleg gögn þetta eru, því að börn gera sér ekki alltaf fullkomlega grein 
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fyrir hverju þau eigi að svara. Með svörum barnanna er þó reynt að varpa ljósi á 

vináttu og upplifun þeirra af vináttunni. Önnur gagnrýni á þessa tegund rannsókna er 

að börn gætu einnig tilnefnt vinsæl börn í bekknum eða börn sem þau langar að 

vingast við, í stað þess að nefna vini sem þau eiga í bekknum. Þar með eru 

niðurstöðurnar skekktar og ekki víst að komi í ljós gagnkvæm vinátta. Ef barn á vini 

utan bekkjarins sem ekki er á listunum gæti það einnig gefið til kynna að barnið sé 

vinalaust.  

 Önnur aðferð til að meta vináttu barna er að líta á hana í stærra samhengi með 

því að taka viðtöl við börnin sjálf, kennara og jafnvel foreldra, sem og fylgjast með 

hegðun þeirra (Erdley o.fl., 2001). Í þversniðsrannsóknum er orðið algengt að notast 

við mælitæki eins og Parker og Asher (1993) hönnuðu upphaflega þar sem börn eru 

beðin um að hafa einn besta vin sinn í huga þegar svarað er spurningalista um 

samskipti milli þessara tveggja vina. Með spurningalistanum er upplifun barna á 

vináttu metin út frá ákveðnu sjónarhorni og hún borin saman við aðrar breytur. Þetta 

hefur verið gert til dæmis í rannsókn sem Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja 

Örlygsdóttir (2006) gerðu á lífsgæðum íslenskra skólabarna árið 2004. Einnig má 

nefna doktorsritgerð Brynju Örlygsdóttir í hjúkrunarfræði (2008) um heilsueflingu 

íslenskra skólabarna þar sem niðurstöður gáfu til kynna að vinátta væri mikilvægur 

mælikvarði í heilsueflingu barnanna.  

 

Gæði vináttu  

 Í fræðunum er góð vinátta oft skilgreind sem vinátta há í gæðum. Vinátta getur 

átt sínar góðu sem og slæmu hliðar og hafa gæði vináttu verið skilgreind út frá 

þessum þáttum. Skilgreina má gæði vináttu (friendship quality) með því að taka 

saman bæði góðar og slæmar hliðar hennar. Jákvæðu hliðarnar fela í sér t.d. nánd, 
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stuðning, félagsskap og aftur á móti neikvæðar hliðar á borð við rifrildi og samkeppni 

(Berndt & Murphy, 2002). Það hefur sýnt sig að ef börn meta vináttu sína mikils í 

gæðum hefur það jákvæð áhrif á félagsþroska þeirra og stuðlar að aukinni vellíðan. Á 

móti kemur að ef vinátta er metin lítil í gæðum tengist hún neikvæðum félagsþroska, 

en þó eru þessi tengsl veik. Það kemur einnig víða fram í rannsóknum að vinátta sem 

metin er mikils markast oftar af jákvæðum samskiptum heldur en neikvæðum. Þ.e., 

þeir sem meta gæði vináttu sinnar minna eiga oftar í neikvæðari samskiptum við vini 

sína heldur en þau börn sem meta hana háa (Berndt og Murphy, 2002; Bowker, 2004).  

 Samkvæmt rannsókn Bukowski, Hoza og Boivin (1994) eru fimm 

þýðingarmiklir þættir sem tengjast gæðum vináttu, þeir eru: a) samneyti, b) nánd, c) 

stuðningur, e) öryggi og d) ágreiningur. Samneyti felur í sér nálægð þar sem börn 

kjósa að eyða tíma sínum saman við leik og skemmtun og felur í sér sameiginlegan 

áhuga og markmið. Börn eru talin vera vinir þegar þau kjósa ákveðna einstaklinga sér 

við hlið og leita eftir samskiptum þeirra og viðhalda þar með nálægðinni (Bukowski, 

1994; Schneider, 2000). Nándin einkennist af því að börn fara þá að deila tilfinningum 

sínum og hugsunum, og verða mjög náin, en þetta krefst ákveðins tilfinninga- og 

málþroska sem ekki var til staðar á tímabilinu áður. Á aldrinum 10-12 ára koma fram 

sterkari tilfinningar er varða vináttu sem ekki voru til staðar áður. Nánd í 

vináttusambandi sem metið er hátt í gæðum getur haft jákvæð áhrif á sjálfstraust barna 

og aðlögunarhæfni (Bowker, 2004; Sullivan, 1953). Stuðningur skiptir sköpum í 

þróun og viðhaldi vináttu, og stendur fyrir mikilvægi þess hvernig börn meta vináttu 

sína. Börn standa með og styðja vini sína frekar en kunningja. Stuðningur kemur fram 

í hegðun barna, þar sem þau standa upp og verja vini sína fyrir öðrum og því aðkasti 

sem þau kunna að verða fyrir (Azmitia og Montgomery, 1993; Bukowski, 1994). 

Öryggi samanstendur af trygglyndi og trausti. Trygglyndi er sú tilfinning barns að 
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vináttan sé örugg og jafnvel þó að ágreiningur eigi sér stað geti barnið treyst því að 

hægt sé að vinna úr honum. Traust er annar mikilvægur þáttur öryggis, þar sem barnið 

treystir því að um gagnkvæmt samband sé að ræða. Líklegra er að traust og trygglyndi 

sé á meðal vina heldur en kunningja. Með öðrum orðum búa vinir við meira öryggi 

sín á milli heldur en kunningjar gera (Azmitia, 1993; Bukowski, 1994). Að lokum er 

það ágreiningur, sem stafar oft af ósamkomulagi sem getur dregið úr gæðum vináttu. 

Oftast stafar hann af andstöðu milli tveggja einstaklinga, rifrildi eða ryskingum. Vinir 

geta lent í  rifrildum jafnt sem kunningjar, þó er líklegt að þeir nái sáttum þar sem 

sameiginlegir hagsmunir þeirra eru í húfi. Jafnvel þótt ekki náist sættir vilja þeir halda 

í vinskapinn (Azmitia, 1993; Bukowski, 1994). Laursen (1996) talar um að 

ágreiningur þurfi ekki endilega að hafa neikvæð áhrif á vináttu og hann geti haft 

hlutlaus og jafnvel góð áhrif. Einstaka ágreiningur er talinn nauðsynlegur og hefur 

jafnvel haft uppbyggjandi áhrif þar sem börn læra að nýta sér jákvæða og 

uppbyggilega þætti við lausn ágreinings. Með þessu eru börn að nýta sér og efla 

félagslega færni. Leiða má líkum að því að ágreiningur og stuðningur einkenni vináttu 

barna þegar komið er í miðbernsku (Laursen, 1996). Náin vinátta sem há er í gæðum 

getur þó haft neikvæðar hliðar, því að flest börn viðurkenna að stundum séu rifrildi á 

milli þeirra. Börn líta á sig sem jafningja vina sinna en viðurkenna þó að vinir reyni 

stundum að stjórnast í þeim eða að ráða yfir þeim (Berndt, 2002). 

 

Að meta gæði vináttu 

 Það getur reynst erfitt að meta hverjir eru vinir og hvernig vináttu barna er 

háttað, en það getur einnig verið flókið að lýsa eiginleikum og gæðum vináttu. Í 

rannsóknum á gæðum vináttu eru börn yfirleitt beðin um að segja til um hversu oft 

ákveðin samskipti eiga sér stað milli vina eða beðin um að lýsa því hvernig vináttan sé 
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á milli þeirra í vissum aðstæðum (Parker og Asher,1993). Þar sem engin ein kenning 

er viðurkennd umfram aðra, búa rannsakendur sér gjarnan til kenningar sem byggðar 

eru á fyrrum rannsóknum úr þeirra eigin verkum.  

 Allt það sem einkennir vináttu, svo sem nánd, deilur, slúður og ósætti eru 

mikilvægir mælikvarðar þegar meta þarf þau gæði sem börn hljóta af vináttunni. 

Hagur barna getur verið öryggi, traust, sjálfstraust, félagsskapur, stuðningur og þar 

fram eftir götunum (Ladd o.fl., 1996). Allir þessir þættir sem einkenna gæði vináttu 

hafa verið notaðir til að mæla vináttu með mælitækjum sem hönnuð hafa verið af 

rannsakendum í formi spurningalista. Sumir telja þó að besti mælikvarðinn á gæði 

vináttu og vináttuna sjálfa séu börnin sjálf, þeirra upplifun og væntingar til vina segi 

mikið til um gæði vináttunnar. Þetta er hægt að mæla með viðtölum við börnin sjálf 

eða með því að fylgjast með samskiptum á milli vina og hefur verið notað töluvert. 

Sjónarhorn barnanna og tilfinningatengsl sem þau bera sín á milli er einstakt fyrir þau 

og þess vegna eru viðtöl hentugt mælitæki. Þar sem vinátta er samband tveggja barna 

vita þau best hvað þau leggja upp úr gæðum hennar og hvað þau fá út úr henni 

(Berndt, 2002; Parker. og Asher, 1993). 

 

Námsárangur og vinir/jafningjar 

 Vinir innan skólans geta haft hafa mikið að segja um hegðun barna þar sem 

þau hafa áhrif hvert á annað (Hartup, 1996; Wentzel, 2004). Félagslega sterkir 

einstaklingar geta því verið betur í stakk búnir til þess að taka sjálfstæða afstöðu þegar 

þeir verða fyrir jafningjaþrýstingi  en þeir sem standa félagslega verr að vígi (Asher 

og Parker, 1988; Berndt og Murphy, 2002).  Þetta sýndi sig í langtímarannsókn á 242 

nemendum í sjötta til áttunda bekk sem stóð í tvö ár í skóla á austurströnd 

Bandaríkjanna. Skoðað var hvort gagnkvæmt vinasamband hefði áhrif á frammistöðu 
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nemanda, bæði félagslega og í námi. Niðurstöður voru þær að vinátta hafði áhrif á 

frammistöðu barnanna, og þau börn sem áttu góðan vin stóðu sig betur í námi og 

félagslífi sem tengdist skólanum (Wentzel, 2004). Þau börn sem voru vinalaus voru 

hins vegar ekki einungis líklegri til að sýna lélegri námsárangur heldur sýndu þau 

einnig öðrum nemendum síður áhuga (Berndt og Keefe, 1995; Wentzel, 2004). Cook 

og félagar (2007) framkvæmdu einnig langtímarannsókn árið sem náði yfir fjögur ár 

og tóku 23 lönd og 25 skólar þátt í henni. Þátttakendur voru 12.398 nemendur í sjötta 

og sjöunda bekk grunnskóla. Niðurstöður sýndu að góðir vinahópar á 

miðbernskuárum bæta þroska þannig að börnin sýna betri hegðun, eru sjálfsöruggari 

og árangur í námi er betri. Einnig kom fram að eftir því sem börnin áttu betri vini 

þeim mun hærri voru einkunnir þeirra í algebru, þau voru síður fjarverandi úr skóla, 

tóku frekar þátt í félagsstarfi utan kennslutíma og voru síður líkleg til að nota 

vímuefni eða stunda aðra vafasama hegðum.  

 Það er þó ekki víst að barn sem stendur vel félagslega standi sig einnig vel í 

skólastarfi, en það gæti skýrst af því að barn hefur frekar viljað standa sig vel 

félagslega og hefur þar af leiðandi minni áhyggjur af námsárangri (Little, S. A. og 

Garber, 2005). Ein ástæða þess að börn eru ekki komin í vinahópinn eða eiga ekki vini 

er að þau séu ný í skólanum og hafi þess vegna ekki ennþá eignast vini (Ladd o.fl 

1996). 

 

Sállíkamleg einkenni tengd skólanum 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hugsanlegum tengslum á milli samskipta vina og 

jafningja og svo sállíkamlegra (psychosomatic) kvartana hjá börnum. Sállíkamleg 

vanlíðan barna getur valdið þeim raunverulegum einkennum eins og magaverk, 

höfuðverk, auknum svita, hröðum hjartslætti og vöðvaspennu. Algengar ástæður fyrir 
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þessum einkennum eru einvera vegna vandræða í tengslum við vini og jafningja, 

takmarkaður félagsþroski, vandamál á heimili barna og erfiðleikar í námi (Jellesma 

o.fl., 2008; Krause-Parello, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvel í barnæsku 

þar sem börn verða fyrir neikvæðum áhrifum í umhverfi sínu, sérstaklega til lengri 

tíma, þá kvarta þau oftar undan sállíkamlegum einkennum (Jellesma o.fl., 2008; 

Shannon o.fl., 2010). Þessi líkamlegu einkenni geta líka komið fram í hræðslu og 

börnin sýna kvíða í tengslum við umhverfi sitt. Það getur verið hræðsla við að vera 

ekki samþykktur af skólafélögunum, frammistöðukvíði, hræðsla við að eignast ekki 

vini og þar fram eftir götunum (Jellesma o.fl., 2008). 

Algengustu sállíkamleg einkenni sem hrjá börn eru magaverkur og 

höfuðverkur og virðist þetta tvennt vera mjög algeng umkvörtun sérstaklega á 

miðbernsku- og unglingsárum (Perquin o.fl., 2000). Rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum á 9264 börnum á aldrinum 4-17 ára sýndi að 6,7% barnanna upplifðu 

endurtekinn alvarlegan höfuðverk síðustu 12 mánuði sem hafði áhrif á lífsgæði þeirra 

og félagsleg samskipti (Strine, Okoro, McGuire, og Balluz, 2006).  

Jellesma, Rieffe og Rewog (2008) gerðu tvær rannsóknir sem höfðu það að 

markmiði að skoða hugsanleg áhrif þess að eiga besta vin í tengslum við sállíkamlegar 

kvartanir og skoðaðir voru hverjir væru hagsmunir gagnkvæmrar vináttu barnanna í 

þessu skyni og notuðu þau sama úrtakið í báðum rannsóknum. Í fyrri rannsókninni 

voru börnin 711, þ.e. 324 (46 %) stúlkur og 387 (54 %) drengir. Þau voru að meðaltali 

10 1/2 árs (frá 8 1/2  árs gömul til 12 2/3 ára, gömul). Þá var aðallega horft á stöðu þeirra 

innan skólans og meðal barnanna sem síðan var metin af bekkjarfélögum. Börnin voru 

flokkuð á fimm flokka eftir því hver staða þeirra var innan hópsins, þ.e: a) vinsæl; b) 

afskiptalaus eða vanrækt af hópnum; c) umdeild; d) hafnað; eða e) meðalvinsæl 

(Jellesma o.fl., 2008). Seinni rannsóknin var gerð einu og hálfu ári síðar á þessum 
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sama hóp barna sem þá voru að meðaltali 11 1/2 árs gömul. Börnin í rannsóknunum 

voru látin tilgreina hver væri þeirra besti vinur og máttu þau tilgreina þrjá, en misjafnt 

var hvort tilnefningarnar voru gagnkvæmar. Niðurstöður bentu svo til þess að það séu 

tengsl á milli líkamlegra kvartana og neikvæðra samskipta við jafningja þannig að ef 

börnin eiga í slæmum samskiptum við jafningja þá kvarti þau frekar undan 

sállíkamlegum einkennum og öfugt. Félagslegur kvíði var líka tengdur við líkamlegar 

kvartanir, en staða barnanna í hópnum virtist ekki hafa áhrif þar á. Hjá þeim stúlkum 

sem áttu gagnkvæman besta vin komu færri sállíkamlegar kvartanir eftir því sem þær 

sýndu meiri samskipta- og tilfinningaþroska. Hjá drengjum komu hins vegar fleiri 

kvartanir þegar vinskapur þeirra var ekki gagnkvæmur og búið að opinbera hver væri 

besti vinurinn en þeir fengu ekki tilnefningu á móti. Börn sem eru látin afskiptalaus af 

jafningjahópnum eru oft með lítið sjálfstraust og eru einmana og kvarta þá oftar en 

ella undan líkamlegum kvillum í tengslum við sállíkamlega vanlíðan (Jellesma o.fl., 

2008).  

 

Þunglyndi 

Þau börn sem á miðbernskuárum gengur illa að eignast vini, komast inn í 

jafningjahópinn, og eru jafnvel illa liðin af hópnum, sýna fleiri einkenni þunglyndis 

en önnur börn. Þar að auki tilkynna börn sem eiga í deilum við bekkjarfélaga oftar og 

fleiri kvíðaeinkenni (Jellesma o.fl., 2008). Einnig hefur verið sýnt að streituvaldandi 

aðstæður í náms- og félagslegu umhverfi ýta undir þunglyndi hjá börnum og hafa því 

forspárgildi til framtíðar (Deater-Deckard, 2001).  

Árangur í námi og áhrif þess á þunglyndi hefur verið skoðað með tilliti til 

vina, en samþykki jafningja virðist vera þroskahvetjandi og draga úr líkum á að barn 

finni fyrir þunglyndiseinkennum. Langtímarannsókn var framkvæmd á 9 ára 
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nemendum í Los Angeles í Bandaríkjunum til að skoða tengsl milli vinasambanda 

nemanda, meðaleinkunnar og þunglyndis. Rannsóknin stóð yfir í tvö ár og voru 

nemendur látnir svara spurningalista um tengsl sín við bekkjafélaga og vini í 

bekknum. Þeir voru einnig spurðir um þunglyndiseinkenni sem síðan voru borin 

saman við meðaleinkunn sem fengin var frá kennurum. Rannsóknin var svo 

endurtekin tveim árum síðar og kom þá í ljós að eftir því sem gæði vináttu voru meiri 

varð frammistaða í námi betri. Hins vegar ef gæði vináttu voru ekki mikil gat það 

gefið vísbendingu um þunglyndi nemenda. Þau börn sem áttu fáa vini voru með lægri 

meðaleinkunn og jukust þar með líkur á þunglyndi, en þó má hins vegar geta þess að 

það voru vinamörg börn  í skólanum sem voru ekki endilega með háa meðaleinkunn 

(D. Schwartz, Gorman, Duong, og Nakamoto, 2008). 

 

Skólahjúkrun 

Skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er skólaskylda hjá börnum á aldrinum 

6-16 ára. Verja börn því megninu af degi sínum innan veggja skólans og skiptir því 

miklu hversu vel þau ná að aðlagast. Skólahjúkrunarfræðingar hér á landi vinna náið 

með börnum í grunnskólum, foreldrum þeirra og kennurum og eru starfandi í öllum 

grunnskólum samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Markmið heilsuverndar 

skólabarna er að börn þroskist við sem bestar aðstæður bæði líkamlega, andlega og 

félagslega (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, ed). Forvarnir eru einnig stór þáttur í 

vinnu skólahjúkrunarfræðinga og eru markmið forvarna að auka fræðslu og þekkingu 

barnanna á heilsutengdum þáttum sem hafa áhrif á þau í daglegu lífi. 

Heilbrigðisfræðsla og forvörn á vegum skólaheilsugæslu er byggð á námsefni sem 

kallast 6H heilsunnar og stendur fyrir Hollusta, Hreyfing, Hamingja, Hugrekki, Hvíld 

og Hreinlæti (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, ed). Mismunandi er hvaða þættir 
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fræðslunnar eru teknir fyrir eftir því hvaða bekkir eiga í hlut, en ekki eru sömu 

áherslur fyrir hvern árgang. Fræðsluefni sem tengist vináttu er í umræðu um 

Hamingju og Hugrekki. Hamingjan er umtalsefni í öðrum, fjórða, fimmta, sjöunda og 

níunda bekk þar sem komið er inn á mismunandi þætti er varða hamingju, samskipti, 

tjáningu, sjálfsmynd, hvernig leysa eigi ágreiningsmál sem og þætti er varða vináttu 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, ed). Hugrekki er hins vegar tekið fyrir í sjöunda 

og áttunda bekk og þar er talað um jafningjaþrýsting sem getur verið bæði neikvæður 

og jákvæður. Jákvæður þrýstingur er t.d. vinátta þar sem stuðningur er á milli 

barnanna, hvatning til dáða og umburðarlyndi. Á móti kemur neikvæður þrýstingur 

fram í því að reynt er að fá barnið til að gera eitthvað neikvætt og er svo réttlætt með 

því að allir geri það. Ef félagaþrýstingur er jákvæður getur hann haft mikið 

forvarnargildi, og er því mikilvægt að styrkja og hvetja til jákvæðra tengsla milli 

barnanna jafnt í skóla og tómstundastarfi (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, ed).  

Skólahjúkrunarfræðingar eru í mjög góðri stöðu til þess að koma auga á þau 

börn sem eru einmana og vinalaus en einmana nemendur eru líklegri en aðrir til þess 

að koma til skólahjúkrunarfræðings vegna sállíkamlegra einkenna eða skrópa mikið 

(Krause-Parello, 2008). Einmanakennd er tilfinningaleg vanlíðan sem getur orðið 

þroskahamlandi fyrir börn og haft áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu þeirra. 

Hún veldur vanlíðan og er streituvaldandi, sem veldur síðan óstöðugleika í lífi barna 

og unglinga og í skólaumhverfi þeirra. Ástæðan fyrir einmanakennd er oftast sú að 

börnin ná ekki að komast inn í félagahópinn, eða þau eiga erfitt með að eignast vini. 

Barnið upplifir sjálfsvorkunn og finnst það ekki hafa tilgang, verður tilfinningalega 

einangrað og er sama um sjálft sig, umhverfi sitt og aðra nemendur. Þessi börn eru 

líkleg til að sitja aftast í skólastofunni, vera álút og láta lítið fyrir sér fara. Þau geta 

einnig átt erfitt til dæmis í matar- og nestistíma ef þau hafa ekki neinn til að setjast hjá 
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og jafnvel skammast sín fyrir að vera ein. Þegar rannsakendur hafa horft til 

einmanakenndar virðist hún geta haft langtímaáhrif á einstaklinga þegar hún er 

viðvarandi til langs tíma og sýnt að hún er áhættuþáttur þegar um heilsufarsvandamál 

er að ræða og ótímabær andlát síðar á lífsskeiðinu (Cacioppo, Hawkley, og Berntson, 

2003; Hawkley og Cacioppo, 2003). Þessir nemendur geta þó átt öruggt skjól hjá 

skólahjúkrunarfræðingum, sem getur verið vissflóttaleið fyrir þau til að forðast að 

vera ein (Asher og Paquette, 2003; Krause-Parello, 2008). Síendurteknar heimsóknir 

til skólahjúkrunarfræðings geta því verið vísbending um að barn eigi við félagslega 

erfiðleika að stríða og sé að leita eftir stuðningi hjúkrunarfræðings (Krause-Parello, 

2008). 

 Í rannsókn sem kannaði samband milli þess að börn aðlagist skólaumhverfi 

sínu og áhrifa þess á heilsu þeirra komu fram ákveðnir þættir sem voru áberandi. Þetta 

var langtímarannsókn sem náði til átta skóla í Ohio og var börnunum fylgt eftir frá 

sjöunda til tólfta bekkjar. Alls fengu 3491 nemendur senda spurningalista en 1959 

börn tóku þátt og var því svarhlutfall 56%. Börnin svöruðu alls fimm spurningalistum 

yfir tímabilið. Fjórir þættir skildu á milli þeirra nema sem voru hluti af vinahópum og 

tóku þátt í skólastarfi og svo þeim sem voru utanveltu og ekki þátttakendur í 

félagsstarfi skólans. Þeir síðarnefndu voru við verra heilsufar, heimsóttu 

skólahjúkrunarfræðinginn oftar, voru líklegri til að reykja og tóku minni þátt í 

tómstundastarfi (Bonny, Britto, Klostermann, Hornung, og Slap, 2000).  

 Börn með sállíkamleg einkenni fá oft neikvætt viðmót frá foreldrum sínum, 

starfsfólki skólans og skólahjúkrunarfræðingi vegna þess að þau eru talin vera sífellt 

að kvarta yfir engu og eru jafnvel talin vera að sækjast eftir athygli. Foreldrar vanmeta 

alvarleika sállíkamlegra einkenna og getur það verið áskorun fyrir 

skólahjúkrunarfræðing að fá foreldra til að láta rannsaka barnið og útiloka aðra 
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alvarlega sjúkdóma. Fordómar í garð geðsjúkdóma geta einnig verið hindrun þar sem 

erfitt getur verið að fá foreldra til þess að sætta sig við að barnið þeirra þjáist vegna 

einkenna af sálrænum toga. Þegar  búið er að útiloka alvarlega sjúkdóma getur 

skólahjúkrunarfræðingur fylgt barninu eftir og metið líkamlega, andlega og félagslega 

þætti til þess að forða barninu frá óþarfa lyfjanotkun og dýrum rannsóknum (Shannon 

o.fl., 2010).  
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Aðferðafræði 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða vináttu10-12 ára íslenskra 

grunnskólabarna út frá kyni og einnig skoða tengsl vináttu við sállíkamleg einkenni. Í 

þessum kafla er farið yfir rannsóknaraðferð, framkvæmd gagnasöfnunar og úrtak, 

mælitæki og rannsóknarspurningar og að lokum tölfræðiúrvinnslu.  

 

Rannsóknaraðferð 

 Rannsókn þessi var hluti af annarri stærri rannsókn (e. secondary analysis), 

sem Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir lögðu fyrir 

grunnskólanemendur á höfuðborgarsvæðinu árið 2004. Rannsóknin nefnist Lífsgæði 

10-12 ára íslenskra skólabarna og hafði það að meginmarkmiði að rannsaka 

heilsutengd lífsgæði grunnskólabarna (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir, 2005; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2006). Spurningalistar voru lagðir 

fyrir bæði börn og foreldra þeirra (bæði móður og föður). Börnin voru spurð um 

bakgrunn sinn, heilsutengd lífsgæði, heilsueflingu, vináttu, tengsl við skólann og líðan 

í skóla. Foreldrar svöruðu spurningum um bakgrunn, heilsueflingu og lífsgæði barna 

sinna (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2006). Í þeirri rannsókn sem hér er kynnt var 

einungis unnið úr gögnum á vináttu auk bakgrunnsupplýsinga frá börnunum sjálfum.  

 

Framkvæmd gagnasöfnunar og úrtak  

 Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu mars til júní 2004 í 12 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu sem valdir voru af handahófi. Rannsóknin var kynnt fyrir 1079 

börnum í fimmta og sjötta bekk, foreldrum þeirra og kennurum. Af þeim sem tóku 

þátt og gáfu skriflegt samþykki sitt voru 480 börn (drengir: n=209,44%, og stúlkur: 
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n=271, 56%) og 912 foreldrar (mæður: n=510, 56%; og feður: n=402, 44%). Aldur 

barnanna var frá 10 til 12 ára og meðalaldur var 10,95 ár (SD=0,67). Svarhlutfall var 

45%. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn var: a) börn þurftu að vera í fimmta eða sjötta 

bekk; og b) börn og foreldrar þeirra urðu að geta lesið og skrifað á íslensku. Fengið 

var leyfi fyrir rannsókninni og hún samþykkt af Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, 

Menntamálaráðuneytinu, skólastjórum allra 12 grunnskólanna og heilsugæslunni. 

Leyfin gilda fyrir þessa rannsókn. 

 

Mælitæki 

 Bakgrunnsupplýsingar fengnar frá börnunum voru upplýsingar um aldur, kyn, 

bekk, líkamleg einkenni, tómstundir utan skóla, spurningar tengdar stríðni og einelti 

og heimsóknir til skólahjúkrunarfræðings. Sjá bakgrunnsupplýsingarnar í viðauka 1 

(Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir 2004). 

Gæði vináttu vorumæld með mælitækinu Vinátta sem var þýdd og staðfærð 

útgáfa af bandaríska mælitækinu Friendship Quality Questionnaire sem Asher og 

Parker (1993) hönnuðu upphaflega. Leyfi fyrir íslensku útgáfunni var fengið frá 

höfundum. Mælitækið var staðfært af ensku yfir á íslensku. Við þýðingu listans á 

íslensku var það haft að markmiði að vera með augljóst og auðskiljanlegt mælitæki, 

sem þó væri sambærilegt því upprunalega. Mælitækið var þýtt á íslensku af tveimur 

heilbrigðismenntuðum fræðimönnum í sitt hvoru lagi sem báru þýðingar sínar saman, 

og síðan bakþýtt af sérfræðingi í þýðingum. Farið var yfir mælitækið af 

íslenskusérfræðingi og það í kjölfarið forprófað á sjö grunnskólabörnum og foreldrum 

þeirra (Brynja Örlygsdóttir & Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005; Svavarsdottir & 

Orlygsdottir, 2006). Upphaflega mælitækið innihélt 40 spurningar en það íslenska 

aðeins 30 eftir að það var aðlagað íslenskum aðstæðum. Við úrvinnslu gagna voru 
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hins vegar einungis 27 spurningar notaðar. Spurning nr 1. Ég og vinur minn búum 

nálægt hvor öðrum var ekki notuð þar sem um upphitunarspurningu er að ræða; 

spurningu nr. 14. Ég og vinur minn rökræðum mikið (skiptumst á skoðunum) og 

spurningu nr 16.  Ég og vinur minn förum heim til hvor annars eftir skóla og um 

helgar var báðum sleppt þar sem við það að sleppa þeim hækkaði innra réttmætti 

mælitækisins. Vegna reglna í íslenskrar málfræði var ekki hægt að leggja sama 

spurningalista fyrir bæði kynin og voru því útbúnir tveir sambærilegir spurningalistar, 

einn fyrir drengi og annar fyrir stúlkur.  

Mælitækið hafði upphaflega sex undirþætti, en var fækkað í fimm undirþætti 

fyrir íslenskar aðstæður og hver undirþáttur hefur ákveðinn fjölda spurninga sem 

börnin svöruðu (sjá nánar töflu 1) sem samanlagt mæla gæði vináttu og eru 

eftirfarandi: Félagsskapur og tómstundir, var ekki notaður (1 spurning); Samþykki 

vina og umhyggja (7 breytur); Aðstoð og leiðsögn (6 breytur); Nánd og trúnaður (5 

breytur); Lausn ágreinings (3 breytur); og Deilur og svik (7 breytur). Í hverjum 

undirþætti er hæsta gildi fjórir og lægsta gildi núll. Athuga skal að hátt skor er merki 

um meiri gæði vináttu. Notaður var Likert skali (0-4) með svarmöguleikunum alls 

ekki rétt til þess að vera hárrétt. Innra samræmi (Cronbachs α) í styttri íslensku útgáfu 

var hjá strákum 0.63-0.85 og hjá stelpum 0.58-0.87 (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 

2006). Mælitækið Vinátta má sjá í viðauka 1.  
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Tafla 1. Fimm undirþættir mælitækisins Vinátta (strákar) og spurningar sem tilheyra 
hverjum þeirra 

Samþykki vina og 
umhyggja 

Aðstoð og 
leiðsögn Nánd og trúnaður Lausn ágreinings Deilur og svik 

 
3. Vinur minn 
segir að ég geri 
hluti vel. 
 
4. Vinur minn 
mundi alltaf verja 
mig ef að aðrir 
krakkar væru að 
baktala mig. 
 
5. Ég og vinur 
minn látum hvorn 
annan finnast við 
vera mikilvægir 
og sérstakir. 
 
6. Ef að vinur 
minn særir 
tilfinningar mínar 
(lætur mér líða 
illa), þá segir 
hann fyrirgefðu. 
 
10. Vinur minn 
lætur mér líða vel 
með hugmyndir 
mínar. 
 
22. Ef að ég segi 
vini mínum 
leyndarmál, þá 
gæti ég treyst vini 
mínum til að 
segja ekki neinum 
öðrum frá því. 
 
30. Vini mínum 
er annt um 
tilfinningar 
mínar. 

 
12. Ég og vinur 
minn hjálpum 
hvor öðrum oft 
við tiltekin 
heimilisverk.   
 
13. Ég og vinur 
minn gerum hvor 
öðrum oft 
sérstaka greiða. 
 
17. Þegar ég á 
erfitt með að ráða 
fram úr einhverju, 
bið ég vin minn 
venjulega um 
hjálp. 
 
24. Ég og vinur 
minn fáum alltaf 
góðar hugmyndir 
til að gera 
eitthvað. 
 
25. Ég og vinur 
minn erum alltaf 
að lána hvor 
öðrum eitthvað. 
 
29. Ég og vinur 
minn hjálpum 
hvor öðrum oft 
með heimaverkin. 
 

 
9. Ég og vinur 
minn segjum hvor 
öðrum alltaf frá 
vandamálum 
okkar. 
 
11. Þegar ég er 
reiður vegna 
einhvers sem kom 
fyrir mig, get ég 
alltaf talað um 
það við vin minn.  
 
18. Ég og vinur 
minn tölum um 
það sem gerir 
okkur dapra.  
 
21. Ef ég og vinur 
minn erum reiðir 
út í hvor annan, 
þá tölum við alltaf 
um hvað gæti 
hjálpað okkur að 
líða betur. 
 
28. Ég og vinur 
minn segjum hvor 
öðrum mikið af 
persónulegum 
málum. 

 
8. Ef að ég og 
vinur minn 
verðum reiðir út í 
hvorn annan, þá 
tölum við alltaf 
um það hvernig 
við eigum að 
komast yfir það.  
 
19. Ég og vinur 
minn eigum alltaf 
auðvelt með að 
sættast eftir að við 
höfum rifist. 
 
26. Ég vinur minn 
jöfnum okkur 
fljótt eftir rifrildi. 
 
 

 
2. Ég og vinur 
minn verðum oft 
reiðir út í  annan. 
 
7. Ég man eftir 
nokkrum skiptum 
þar sem vinur 
minn talaði illa um 
mig við aðra 
krakka. 
 
15. Ég get alltaf 
treyst því að vinur 
minn standi við 
loforð. 
 
20. Ég og vinur 
minn rífumst 
 
23. Ég og vinur 
minn förum í 
taugarnar á hvor 
öðrum. 
  
27. Vinur minn 
hlustar ekki á mig. 
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Rannsóknarspurningar og tölfræðiúrvinnsla  

 Rannsóknargögn voru fengin sem SPSS skrá á tölvutæku formi og eftir að 

gögnin voru notuð var þeim eytt. Lýsandi tölfræði, óháð t-próf og Pearson´s 

fylgnipróf voru notuð við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna með hjálp SPSS forritsins, 

18 útgáfa (SPSS Inc., Chicago, IL., USA). 

 

 Rannsóknarspurningar sem settar voru fram í rannsókninni voru þrjár: 

1. Hvernig eru íslensk grunnskólabörn á aldrinum 10-12 ára að meta vináttu sína?

  Lýsandi tölfræði (meðaltal, miðgildi, spönn og staðalfrávik) var notuð til að 

skoða fimm undirþætti mælitækisins Vinátta (Samþykki vina og umhyggja, Aðstoð og 

leiðsögn, Nánd og trúnaður, Lausn ágreinings og Deilur og svik) og einnig allar 27 

spurningarnar sem mælitækið samanstendur af.  

2. Er munur á upplifun 10- 12 ára barna á vináttu sinni eftir kyni?  

 Notað var óháð t-próf til skoða hvort marktækur munur væri á meðaltali 

undirþáttanna fimm (Samþykki vina og umhyggja, Aðstoð og leiðsögn, Nánd og 

trúnaður, Lausn ágreinings og Deilur og svik) og spurninganna 27 í mælitækinu 

Vinátta (kyn barnanna var notuð sem óháð breyta).   

3. Eru tengsl á milli sállíkamlegra einkenna (e. Psychosomatic symptoms) og vináttu 

10-12 ára íslenskra skólabarna? 

 Til að skoða tengsl vináttu við sállíkamleg einkenni var notað Pearson 

fylgnipróf. Notaðar voru tvær breytur úr Bakgrunnslistanum (nr. 4 Er þér illt í 

maganum?; og nr. 5 Er þér illt í höfðinu?), voru þær hvor um sig stigaðar á fjóra vegu 

eftir því hve oft barnið upplifði einkennin; 1. aldrei 2. sjaldan 3. stundum  og 4. alltaf 

(Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir 2004). Þessar tvær breytur voru 

settar saman í eina og fékk heitið Sállíkamleg einkenni. Fjöldi barna sem flokkaðist 
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með sállíkamleg einkenni var 404. Til þess að fá rétta niðurstöðu þurfti að deila í 

útkomu með tveimur. Dæmi um þetta væri barn sem er með höfuðverk sjaldan en 

ekki magaverk, það fær þá einn þar sem það er ekki með magaverk og tvo þar sem 

það er með höfuðverk sjaldan. Úr þessu fást þrír og síðan er deilt með tveimur og 

endanleg niðurstaða er 1,5.  



29 
 

Niðurstöður 

Í þessum kafla er niðurstöðum rannsóknarspurninganna sem settar voru fram í 

inngangi ritgerðarinnar lýst. Hver rannsóknarspurning verður tekin fyrir og gerð grein 

fyrir útreikningum og þeim niðurstöðum sem fengust. 

 

 
Rannsóknarspurning 1: Hvernig eru íslensk grunnskólabörn  á aldrinum 10-12 ára að 

upplifa vináttu sína? 

 Til að svara þessari spurningu var lýsandi tölfræði notuð til þess að finna 

meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og spönn undirþáttanna fimm og spurninganna 27 í 

mælitækinu Vinátta (sjá töflu 2). Hátt gildi (4) merkir mikil gæði vináttu og lágt gildi 

(0) minni gæði. Í undirþættinum Deilur og svik er meðaltal hæst (3,2) en í 

undirþættinum Nánd og trúnaður er meðaltal lægst (2,1).   

 

Tafla 2. Lýsandi niðurstöður fyrir fimm undirþætti vináttu 10-12 ára barna 

Undirþættir n Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi Meðaltal SD 

Samþykki vina og 
umhyggja 474 0,3 4 2,8 0,9 

Aðstoð og leiðsögn  473 0 4 2,4 0,9 

Nánd og trúnaður  471 0 4 2,1 1,1 

Lausn ágreinings  468 0 4 3,0 0,9 

Deilur og svik  470 0,3 4 3,2 0,7 
 

 

Þegar skoðaðar eru spurningar úr undirþáttum mælitækisins Vinátta er 

spurningin Ég og vinur minn förum í taugarnar á hvor öðrum sú sem hefur hæsta 

meðaltalið (3,49) en hún tilheyrir undirþættinum  Deilur og svik (sjá töflu 3). 

Spurningar númer 2, 6, 7, 15, 19, 22, 24 og 26 eru einnig með hátt meðalgildi. 
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Spurningin Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur dapra úr undirþættinum  

Nánd og trúnaður er með lægsta meðaltalið (1,76), aðrar spurningar sem eru með lágt 

meðaltal eru 12 og 21 (sjá töflu 3).  

 

Tafla 3. Vinátta 10-12 ára skólabarna - spurningar mælitækisins Vinátta 

Undirþættir Sp. 
nr. Spurningar úr undirþáttum n M 

 
SD 

 

Samþykki vina og umhyggja 10 Vinur minn lætur mér líða vel með hugmyndir 
mínar 462 2,63 1,19 

Samþykki vina og umhyggja 3 Vinur minn segir að ég geri hluti vel 467 2,79 1,06 

Samþykki vina og umhyggja 4 Vinur minn mundi alltaf verja mig ef aðrir krakkar 
væru að baktala mig 459 2,93 1,19 

Samþykki vina og umhyggja 5 Ég og vinur minn látum hvoum öðrum við finnast 
við vera mikilvægir og sérstakir 460 2,52 1,32 

Samþykki vina og umhyggja 6 Ef að vinur minn særir tilfinningar mínar, þá segir 
hann fyrirgefðu 469 3,17 1,19 

Samþykki vina og umhyggja 22 
Ef að ég segði vini mínum leyndarmál, þá gæti ég 
treyst vini mínum til að segja ekki neinum öðrum 
frá því 

469 3,32 1,03 

Samþykki vina og umhyggja 30 Vini mínum er annt um tilfinningar mínar 470 2,28 1,36 

Aðstoð og leiðsögn 17 Þegar ég á erfitt með að ráða fram úr einhverju, 
bið ég vin minn venjulega um hjálp og ráð 473 2,39 1,31 

Aðstoð og leiðsögn 24 Ég og vinur minn fáum alltaf góðar hugmyndir til 
að gera eitthvað 467 3,06 1,02 

Aðstoð og leiðsögn 25 Ég og vinur minn erum alltaf að lána hvorum 
öðrum eitthvað 470 2,13 1,35 

Aðstoð og leiðsögn 12 Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft við 
tiltekin heimilisverk 470 1,80 1,37 

Aðstoð og leiðsögn 13 Ég og vinur minn gerum hvor öðrum oft sérstaka 
greiða 468 2,69 1,18 

Aðstoð og leiðsögn 29 Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft með 
heimaverkefnin 467 2,11 1,41 

Nánd og trúnaður 9 Ég og vinur minn segjum hvor öðrum alltaf frá 
vandamálum okkar 472 2,14 1,31 

Nánd og trúnaður 11 Þegar ég er reiður vegna einhvers sem kom fyrir 
mig, get ég alltaf talað um það við vin minn 467 2,60 1,37 

Nánd og trúnaður 18 Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur 
dapra 466 1,76 1,40 

Nánd og trúnaður 21 
Ef að ég og vinur minn erum reiðir út í hvorn 
annan, tölum við alltaf um hvað gæti hjálpað 
okkur að líða betur 

463 1,93 1,44 

Nánd og trúnaður 28 Ég og vinur minn segjum hvor öðrum mikið af 
persónulegum málum 469 2,09 1,36 

Lausn ágreinings 8 
Ef að ég og vinur minn verðum reiðir út í hvorn 
annan, þá tölum við alltaf um það hvernig við 
eigum að komast yfir það 

467 2,22 1,41 
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Tafla 3. framhald 

Undirþættir Sp. 
nr. 

Spurningar úr undirþáttum n 
 

M 
 

 
SD 

 

Lausn ágreinings 19 Ég og vinur minn eigum alltaf auðvelt með að 
sættast eftir að við höfum rifist 461 3,23 1,13 

Lausn ágreinings 26 Ég og vinur minn jöfnum okkur mjög fljótt eftir 
rifrildi 464 3,44 0,88 

Deilur og svik 2 Ég og vinur minn verðum oft reiðir út í hvorn 
annan 458 3,28 0,89 

Deilur og svik 7 Ég man eftir nokkrum skiptum þar sem vinur minn 
talaði illa um mig við aðra krakka 468 3,18 1,26 

Deilur og svik 15 Ég get alltaf treyst því að vinur minn standi við 
loforð 469 3,22 1,07 

Deilur og svik 20 Ég og vinur minn rífumst 460 2,80 1,23 

Deilur og svik 23 Ég og vinur minn förum í taugarnar hvor á öðrum 468 3,49 0,84 

Deilur og svik 27 Vinur minn hlustar ekki á mig 465 2,55 0,85 

 

Rannsóknarspurning 2: Er munur á upplifun 10-12 ára barna á vináttu eftir kyni? 

Þegar upplifun á vináttu 10 til 12 ára skólabarna er skoðuð eftir kynjum kemur 

í ljós að marktækan munur á milli kynja er að finna í fjórum af fimm undirþáttum 

mælitækisins Vináttu, þ.e. í undirþáttunum Samþykki vina og umhyggja, Aðstoð og 

leiðsögn, Nánd og trúnaður og Lausn ágreinings (sjá töflu 4).    

 

Tafla 4. Undirþættir mælitækisins Vinátta eftir kyni 

Strákar Stelpur  
Undirþáttur n M SD N M SD 

t-gildi p-gildi 

 Samþykki vina og umhyggja ***  205 2,6 0,9 269 3,0 0,8 -5,00 0,000 
 Aðstoð og leiðsögn *** 205 2,1 0,9 268 2,6 0,9 -5,77 0,000 
 Nánd og trúnaður *** 204 1,7 1,1 267 2,4 1 -7,76 0,000 
 Lausn ágreinings ** 202 2,8 0,9 266 3,1 0,6 -3,32 0,001 

 Deilur og svik  203 3,2 0,7 267 3,3 0,7 -0,86 0,39 
* p < 0,05,  ** p < 0,001,  ***p < 0,0001 

 

Tafla 5 sýnir meðaltöl, staðarfrávik hverrar spurningar eftir kyni sem og 

niðurstöður t-prófa sem keyrð voru á hverja spurningu til að athuga hvort marktækur 

munur væri á meðaltölum eftir kyni. Meðaltal var hæst hjá stúlkum í spurningunni  
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Vinur minn hlustar ekki á mig  (3,60) en lægst í spurningunni Ég og vinur minn 

hjálpum hvor öðrum við tiltekin heimilisverk (2,06) (sjá töflu 5). Hjá drengjum var 

hæsta meðaltal í spurningu  Vinur minn hlustar ekki á mig (3,49) en lægsta í 

spurningu Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur dapra (1,23) (sjá töflu 5).  

Marktækur munur var á meðaltalseinkunnum kynjanna í 66,7% spurninganna 

(sp. 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,19,  21, 23, 28, 29 og 30) og var meðaltal 

drengja lægra en stúlkna í öllum tilvikum nema tveimur, í spurningu 2. Ég og vinur 

minn verðum oft reiðir út í hvorn annan og í spurningu 7. Ég man eftir nokkrum 

skiptum þar sem vinur minn talaði illa um mig við aðra krakka, en munur á báðum 

spurningum var lítill og jafnframt ómarktækur (sjá töflu 5).  
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Tafla 5. Vinátta barna eftir kynjum 
Drengir Stúlkur 

Sp Spurningar allra undirþátta 
n M SD n M SD 

t-gildi p-gildi 

3 Vinur minn segir að ég geri hluti vel 203 2,62 1,11 264 2,91 1,01 -2,94 0,00 

4 Vinur minn mundi alltaf verja mig ef aðrir krakkar væru 
að baktala mig 199 2,73 1,23 260 3,08 1,14 -3,13 0,00 

5 Ég og vinur minn látum hvor öðrum við finnast við vera 
mikilvægir og sérstakir 197 2,25 1,38 263 2,71 1,25 -3,75 0,00 

6 Ef að vinur minn særir tilfinningar mínar, þá segir hann 
fyrirgefðu 203 2,98 1,27 266 3,31 1,10 -2,99 0,00 

10 Vinur minn lætur mér líða vel með hugmyndir mínar 201 2,50 1,25 261 2,73 1,13 -2,05 0,04 

22 Ef að ég segði vini mínum leyndarmál, þá gæti ég treyst 
vini mínum til að segja ekki neinum öðrum frá því 203 3,22 1,05 266 3,39 1,01 -1,86 0,06 

30 Vini mínum er annt um tilfinningar mínar 202 1,72 1,36 268 2,70 1,19 -8,10 0,00 

12 Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft við tiltekin 
heimilisverk 205 1,46 1,36 265 2,06 1,32 -4,87 0,00 

13 Ég og vinur minn gerum hvor öðrum oft sérstaka greiða 203 2,43 1,24 265 2,89 1,09 -4,20 0,00 

17 Þegar ég á erfitt með að ráða fram úr einhverju, bið ég 
vin minn venjulega um hjálp og ráð 204 2,06 1,34 269 2,64 1,24 -4,91 0,00 

24 Ég og vinur minn fáum alltaf góðar hugmyndir til að 
gera eitthvað 202 2,99 1,07 265 3,12 0,98 -1,42 0,16 

25 Ég og vinur minn erum alltaf að lána hvor öðrum 
eitthvað 205 1,99 1,39 265 2,23 1,30 -1,99 0,05 

29 Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft með 
heimaverkefnin 204 1,67 1,35 263 2,44 1,37 -6,10 0,00 

9 Ég og vinur minn segjum hvor öðrum alltaf frá 
vandamálum okkar 205 1,65 1,23 267 2,52 1,23 -7,61 0,00 

11 Þegar ég er reið/reiður vegna einhvers sem kom fyrir 
mig, get ég alltaf talað um það við vin minn 201 2,26 1,45 266 2,86 1,25 -4,84 0,00 

18 Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur dapra 202 1,23 1,25 264 2,17 1,37 -7,58 0,00 

21 
Ef að ég og vinur minn erum reiðir út í hvorn annan, 
tölum við alltaf um hvað gæti hjálpað okkur að líða 
betur 

199 1,68 1,44 264 2,12 1,41 -3,31 0,00 

28 Ég og vinur minn segjum hvor öðrum mikið af 
persónulegum málum 204 1,60 1,29 265 2,46 1,29 -7,17 0,00 

8 
Ef að ég og vinur minn verðum reiðir út í hvorn annan, 
þá tölum við alltaf um það hvernig við eigum að komast 
yfir það 

201 1,98 1,45 266 2,40 1,35 -3,21 0,00 

19 Ég og vinkona mín eigum alltaf auðvelt með að sættast 
eftir að við höfum rifist 199 3,05 1,24 262 3,36 1,03 -2,85 0,01 

26 Ég og vinur minn jöfnum okkur mjög fljótt eftir rifrildi 201 3,39 0,91 263 3,48 0,86 -1,15 0,25 

2 Ég og vinur minn verðum oft reiðir út í hvorn annan 197 3,29 0,85 261 3,28 0,92 -0,16 0,87 

7 Ég man eftir nokkrum skiptum þar sem vinur minn 
talaði illa um mig við aðra krakka 201 3,22 1,20 267 3,15 1,29 -0,59 0,56 

15 Ég get alltaf treyst því að vinur minn standi við loforð 204 3,13 1,07 265 3,28 1,08 -1,51 0,13 

20 Ég og vinur minn rífumst 197 2,79 1,26 263 2,80 1,21 0,13 0,89 

23 Ég og vinur minn förum í taugarnar hvor á öðrum 204 3,38 0,89 264 3,57 0,80 2,35 0,02 

27 Vinur minn hlustar ekki á mig 199 3,49 0,86 266 3,60 0,85 1,37 0,17 
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Rannsóknarspurning 3: Eru tengsl á milli sállíkamlegra einkenna (e. 

Psychosomatic symptoms) og vináttu 10-12 ára barna? 

 Þegar borin voru saman sállíkamleg einkenni barnanna (n = 404) og gæði 

vináttu þeirra var lítil neikvæð fylgni á milli einkennanna og þriggja undirþátta af 

fimm, en þó marktæk. Þetta voru undirþættirnir Samþykki vina og umhyggja (r=-

0,183(473), p<0,001) Lausn ágreinings (r=-0,158(467), p<0,01) og Deilur og svik 

(r=-0,196(469), p<0,001). Af þessum þremur undirþáttum er sterkust fylgni milli 

gæða vináttu og sállíkamlegra einkenna í þættinum  Deilur og svik en minnst í 

þættinum Lausn ágreinings (sjá töflu 6). 

 

Tafla 6. Tengsl undirþátta Vináttu og sállíkamlegra einkenna 

Undirþættir n 
 

p- 
gildi 

 
Pearson 

Fylgnistuðull 
Samþykki vina og umhyggja 470 0,000  -0,183*** 

Aðstoð og leiðsögn 469 0,104  -0,075 

Nánd og trúnaður 467 0,089  -0,079 

Lausn ágreinings 464 0,001  -0,158** 

Deilur og svik 466 0,000  -0,196*** 

* p < 0,05  ** p < 0,001  ***p < 0,000  
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Umræður 

 Í þessum kafla er rætt um þær niðurstöður sem fengust úr rannsókn á vináttu 

10-12 ára íslenskra skólabarna og þær bornar saman við aðrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið um efnið. Einnig er rætt um hugsanlegar takmarkanir sem voru við gerð 

rannsóknarinnar, og að lokum um framtíðarsýn og gildi niðurstaðna fyrir 

skólahjúkrunarfræðinga.  

 

Upplifun 10-12 ára barna á vináttu sinni 

 Vinskapur er stór hluti af lífi barna í grunnskóla og leikur þar stórt hlutverk. 

Ekki er mikið birt af nýlegum rannsóknum um vináttu barna í miðbernsku innan 

hjúkrunarfræði. Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á vináttu eru gerðar innan 

félagsvísinda, og þá einkum á mjög ungum börnum og þegar komið er á unglingsárin. 

Svo virðist einnig vera að viss skortur sé á rannsóknum þegar kemur að vináttu og 

tengslum við sállíkamleg einkenni. Rannsóknin Vinátta 10-12 ára skólabarna á 

Íslandi er eina hjúkrunarfræðitengda rannsóknin sem gerð hefur verð hér á landi og 

erlendis sem fjallar um þetta efni. Hins vegar er til íslensk rannsókn gerð af 

stjórnmálafræðingnum Svandísi Nínu Jónsdóttur og félaga (2002) á vegum 

rannsóknar og greiningar sem sýnir að flest börn í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins 

í fimmta til sjöunda bekk eiga marga vini í skólanum. Er þetta í samræmi við 

niðurstöður í rannsókn okkar á 10-12 ára íslenskum skólabörnum. Börn meta vináttu 

sína almennt góða, og var meðaltal hátt í öllum fimm undirþáttum mælitækisins 

Vináttu og spurningunum 27 sem skoðaðar voru.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að hæsta meðaltal var í undirþættinum 

Deilur og svik. Sömuleiðis var spurningin með hæsta meðaltal í þeim undirþætti, en 
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hún er Ég og vinur minn förum í taugarnar á hvor öðrum. Einnig komu þættirnir 

Lausn ágreinings og Samþykki vina og umhyggja vel út. Út frá þessu má ætla að þeir 

þættir sem segi hvað mest um það hvernig börn meta vináttu sína séu Deilur og svik, 

Lausn ágreinings og Samþykki vina og umhyggja. Velta má fyrir sér mikilvægi þess 

að geta deilt og sæst í kjölfarið án þess að vináttan fari illa. Að kunna að deila og 

sættast krefst ákveðins samskiptaþroska sem búa þarf yfir svo þetta takist vel. Börn 

sem eiga góða vini sýna meiri samskiptaþroska en þau sem vinalaus eru. Schwartz 

(2008) skoðaði árangur í námi og áhrif hans á þunglyndi með tilliti til vina og var ein 

af niðurstöðum sú að samþykki jafningja sé þroskahvetjandi. Einnig kemur fram í 

rannsókn Jellesma (2008) að vinir hafi áhrif á félagsþroska og á móti getur barn með 

lélegan félagsþroska átt í erfiðleikum með að eignast vini. Góðir vinir ættu því að geta 

þroskað þá list að geta deilt og sæst án þess að skaða vináttuna.  

Þátturinn Samþykki vina og umhyggja kemur inn á traust, en þegar börn 

komast á miðbernskuár verður vinátta þeirra nánari samkvæmt Bowker (2004). Hún 

telur að þegar komið er á þetta stig verði vinasambandið líka einstakara á milli 

barnanna og byggi á trausti og stöðugleika. Rifrildi og ágreiningur eigi sér stað í 

nánum vinasamböndum, en svo virðist sem meira sé lagt upp úr því að leysa 

vandamálin milli vina. Meira er í húfi og reyna vinir því að finna lausn ágreinings í 

stað þess að enda sambandið.  

Leggja mætti ennþá meiri áherslu á samskipti barna innan skólans og kenna 

þau markvisst í skólastarfi, þar sem börnum er kennt að leysa deilur og ágreining á 

farsælan hátt. Skólahjúkrunarfræðingar gætu tekið þátt í þessu með því að notast við 

hlutverkaleiki þar sem börn eru sett inn í ákveðnar aðstæður sem þau þurfa að leysa úr 

á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Hægt væri að kenna börnum að setja sig í spor 

annarra sem upplifa vanlíðan vegna ágangs einstaklinga sem hafa sært þá. Hugsanlega 



37 
 

væri hægt að tengja þetta 6H heilsunnar og því starfi sem unnið er í grunnskólum hér 

á landi. Athyglisvert væri að framkvæma rannsókn hér á landi þar sem hlutverkaleikir 

væru notaðir af skólahjúkrunarfræðingum í því skyni að þroska samskipti barna, og 

einnig styrkja og efla vináttu þeirra.   

Lægsta útkoma var í undirþættinum Nánd og trúnaður og spurningin sem kom 

verst út tilheyrði einnig þættinum Nánd og trúnaður, hún er Ég og vinur minn tölum 

um það sem gerir okkur dapra. Verðugt er að kanna nánar hvers vegna þessi 

undirþáttur kemur svona illa út. Áhrif samfélags og menningar gætu spilað hér inn í, 

þessar óskrifuðu reglur þjóðfélagsins um nánd og hversu nálægt einstaklingur kemst 

náunganum án þess að ganga á viðkomandi. Einnig er athyglisvert að það hefur sýnt 

sig að trúnaður og umhyggja eru þættir innan vináttu sem geta haft forspárgildi fyrir 

heilsueflingarhegðun barna (Orlygsdottir, 2008). Þessar upplýsingar gætu nýst 

skólahjúkrunarfræðingum með því að gefa þessum þáttum betri gaum.  

  

Munur á upplifun barna á vináttu sinni eftir kyni 

Þegar  upplifun kynjanna á vináttu var skoðaður kom í ljós afgerandi munur 

þar sem stúlkur meta gæði vináttu sinnar meiri en drengir. Í sambærilegri rannsókn 

sem Parker og Asher (1993) gerðu til að meta vináttu milli kynja kom í ljós að í 

vinasamböndum drengja eru samskipti ekki jafn náin og stúlkna, þeir eiga erfiðara 

með að leysa vandamál, minna er um samþykki vina og umhyggju og minni aðstoð og 

leiðsögn er í þeirra vinasamböndum en stúlkna. Velta má fyrir sér þessum mun á milli 

drengja og stúlkna, hvort samfélag, erfðir og uppeldi eigi einhvern þátt í honum. 

Tilfinningalæsi og innsæi eru þættir sem hugsanlega tengjast líffræðilegum mun á 

kynjum. Með frekari rannsóknum og auknum upplýsingum að leiðarljósi væri 

mögulega hægt að laga skólakerfið betur að drengjum og auðvelda þeim að tjá 
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tilfinningar sínar á öruggan og hnitmiðaðan hátt, án þess að fá á sig stimpil eða verða 

fyrir fordómum. Svo virðist vera að viss harka ríki innan veggja skólans og það að tjá 

tilfinningar sínar meðal drengja þyki ekki flott og beri jafnvel merki um veikleika. 

Velta má fyrir sér hvort skólahjúkrunarfræðingar ættu að nota aðrar aðferðir til að ná 

til drengja þannig að þeir tjái tilfinningar sínar óhikað og á jákvæðan hátt.  

Í öllum undirþáttum og öllum spurningum utan tveimur í mælitækinu Vinátta  

upplifður stúlkur vináttu sína betri en drengir, þótt ekki hafi þessi munur verið 

marktækur. Það er því verðugt að skoða nánar og velta því fyrir sér hvort strákar og 

stelpur tjái tilfinningar sínar á ólíkan hátt og kynin meti vináttuna mismunandi. 

Stúlkur virðast eiga almennt í nánari vináttusamböndum heldur en drengir og eru 

líklegri til að sýna hjálpsemi og stuðning og veita þannig tilfinningalegt öryggi 

(Berndt, 1982; Dunn, 2004; Laird o.fl., 1999). Það hefur sýnt sig að nánd í 

vináttusamböndum breytist eftir kyni með hækkandi aldri. Drengir og stúlkur í öðrum 

bekk grunnskóla upplifðu jafnmikla nánd sín á milli en stelpur upplifa meiri nánd í 

sínum vinasamböndum þegar í fimmta bekk er komið (Erdley o.fl., 2001).  

Hugsa má að spurningarnar gætu hafa höfðað frekar til stúlkna en drengja þar 

sem sumar þeirra eru tilfinningahlaðnari en aðrar, það gæti jafnvel haft áhrif á 

niðurstöður. Sem dæmi um þetta má nefna spurningar á borð við; Vini mínum er annt 

um tilfinningar mínar og Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur dapra þar 

sem er mikill munur á svörum kynja. Þetta gæti talist frekar væmið af drengjum en 

ekki hjá stúlkum. Gaman er að velta því fyrir sig hvort spurningin Ég og vinur minn 

hjálpum hvor öðrum oft við tiltekin heimilisverk tengist ekki uppeldi og venjum á 

heimilum frekar en kynjamun.  
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Tengsl vináttu og sállíkamlegra einkenna 

Sállíkamleg einkenni hjá börnum eru algeng, tvö helstu eru magaverkur og 

höfuðverkur og virðist þetta tvennt vera mjög algeng umkvörtun sérstaklega á 

miðbernsku- og unglingsárum (Perquin o.fl., 2000). Rannsókn Strine og félaga (2006) 

sýndi að 6,7% barna á aldrinum 4-17 ára upplifðu endurtekinn alvarlegan höfuðverk 

síðustu 12 mánuði sem hafði áhrif á lífsgæði þeirra og félagsleg samskipti. Það kom 

hins vegar á óvart í niðurstöðum þessarar rannsóknar hversu hátt hlutfall íslenskra 

skólabarna voru með sállíkamleg einkenni. Af 480 barna úrtaki höfðu 404 (84%) börn 

tjáð maga-, og/eða höfuðverk sjaldan eða oftar. Þetta bendir til þess að börn sem mátu 

vináttu sína góða séu síður líkleg til þess að upplifa sállíkamleg einkenni á borð við 

magaverk og höfuðverk, en þótt fylgnin í rannsókninni hafi verið lítil á milli þriggja 

undirþátta af fimm þá var hún marktæk. 

Þar sem sállíkamleg einkenni eru jafnvel skaðleg til frambúðar er mjög 

áríðandi að þróuð séu matstæki eða aðferðir sem aðstoða skólahjúkrunarfræðinga við 

að  skima fyrir sállíkamlegum einkennum, til þess að hægt sé að finna lausn á 

vandamálum þessara barna. Þetta er sambærileg niðurstaða og í þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið um efnið. Fram kemur að sállíkamleg vanlíðan barna veldur 

þeim raunverulegum einkennum eins og magaverk, höfuðverk, auknum svita, hröðum 

hjartslætti og vöðvaspennu. Algengar ástæður fyrir þessum einkennum eru einvera 

vegna vandræða í tengslum við vini og jafningja, takmarkaður félagsþroski, vandamál 

á heimili barna og erfiðleikar í námi (Jellesma o.fl., 2008; Krause-Parello, 2008). 

Skoða þarf þennan hóp barna í stærra samhengi, því að þetta er ekki einskorðað við 

skóla og vináttu. Rannsaka þarf tengsl við heimili, efnahag, uppeldi og aðra þætti sem 

tengjast barninu náið. Þess má geta að árið 2004 þegar upphaflega rannsóknin var 

framkvæmd var góðæri í íslensku samfélagi og má því spyrja sig, nú þegar kreppir að, 
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hvort börn líði fyrir það jafnt sem fullorðnir. Með góðum forvörnum og heilsueflandi 

aðgerðum mætti draga úr líkum á að börn þjáist vegna sállíkamlegra einkenna.  

 

Takmarkanir 

 Þar sem um er að ræða seinni greiningu (secondary analysis) var spurningalisti 

um bakgrunnsupplýsingar barnanna ekki saminn með það að markmiði að skima eftir 

sállíkamlegum einkennum. Börnin voru þó spurð að því hvort þau væru með höfuð- 

eða magaverk og hversu oft. Svör þeirra barna sem sögðust vera með höfuð- og/eða 

magaverki voru notuð sem úrtak fyrir sállíkamleg einkenni. Það hefði gefið betri sýn 

ef spurt hefði verið um fleiri sállíkamleg einkenni en þessi tvö. 

 Spurningalistinn í heild var einungis lagður fyrir grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og gefur því aðeins mynd af þeim börnum sem búa á því svæði. 

Hafa skal í huga að ekki eru sömu tímar efnahagslega séð í samfélaginu nú og þegar 

rannsóknargagna var aflað. Varðandi þær takmarkanir sem voru á frumrannsókninni 

er hægt að lesa um það nánar í greininni Health-related quality of life in Icelandic 

school children (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2006). 

 

Framtíðarsýn og gildi fyrir hjúkrunarfræðinga 

Þessi rannsókn varpar ljósi á upplifun 10-12 ára gamla barna á Íslandi á 

vináttu sinni sem og tengsl vináttu við sállíkamleg einkenni. Sambærilegar rannsóknir 

hafa ekki verið gerðar hér á landi og er þetta ný sýn á tengsl vináttu og hjúkrunar og 

geta niðurstöður haft mikið forvarnargildi. Skólahjúkrun hefur það að markmiði að 

veita m.a. fræðslu og stuðla að því að nemendur skólans fái tækifæri til að þroskast 

sem best andlega, líkamlega og félagslega. Verkefni á borð við 6H heilsunnar eru 



41 
 

mjög nauðsynleg vegna þess að innan fræðsluþáttanna Hugrekki og Hamingja er 

komið inn á mikilvægi vináttu og hvernig beri að rækta hana (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, ed). Hægt væri að koma nánar að mikilvægi vináttu í þessum 

tveimur þáttum og auka vægi vináttunar þar. Það væri hægt að gera m.a. með 

hlutverkjaleikjum þar sem vinátta er höfð að leiðarljósi og með öðrum þáttum sem 

efla vináttu. Skólahjúkrunarfræðingar þurfa að átta sig á því að munur er á milli kynja 

þegar kemur að upplifun þeirra á vináttu, þess vegna skiptir máli að kynin séu skoðuð 

sitt í hvoru lagi jafnt sem saman. Þannig væri hægt að mæta þörfum sem flestra 

burtséð frá kyni einstaklingsins.  

Alls voru 404 (84%) börn með einkenni sem flokka má sem sállíkamleg í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í þessari rannsókn. Það kom rannsakendum á 

óvart hversu mörg börn þetta voru og var þetta langt umfram það sem talið var í 

upphafi. Þetta undirstrikar enn frekar mikilvægi þess að rannsaka þetta efni nánar því 

að sállíkamleg einkenni geta verið skaðleg börnum til framtíðar. Þar sem börn leita til 

skólahjúkrunarfræðinga með sállíkamleg einkenni á borð við höfuð- og magaverki eru 

þeir í lykilstöðu til þess að grípa inn í ef vandamál koma upp.  

Mjög mikilvægt er að skrá niður öll tilfelli sállíkamlegra einkenna sem koma 

til skólahjúkrunarfræðinga og halda utan um þau börn sem eiga í hlut. Það er því 

mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir einkennum sem flokkast geta 

undir sállíkamleg og stuðli að heilsueflingu og forvarnarstarfi innan skólans sem 

styrkt geta vináttu barna. Skólahjúkrunarfræðingar gætu nýtt tækifærið þegar börn 

koma í skólaskoðun eða þegar börn leita þeirra og spyrja nánar útí vináttu þeirra við 

önnur börn. Í skólaskoðun eru börn spurð að þáttum er varða heilsueflingu, meðal 

annars eru þau spurð hvort þau borði morgunmat, hvort þau taki lýsi og hvernig þau 

komu í skólann. Einnig eru þau spurð hvernig þeim líði við tilhugsunina að fara í 
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skólann, hvort þau eigi trúnaðarvin og hvort þau fái oft maga-, og eða höfuðverk 

(Brynja Örlygsdóttir munnleg heimild, 2. maí 2010). Það hefur sýnt sig að trúnaður og 

umhyggja eru þættir innan vináttu sem geta haft forspárgildi fyrir 

heilsueflingarhegðun barna (Orlygsdóttir, 2008), það gæti því gefið sterkari 

vísbendingar um vináttu fyrir skólahjúkrunarfræðinga að spyrja einnig um þessa 

þætti. Að lokum ætti að fullvissa börn um að þau séu ávallt velkomin til 

skólahjúkrunarfræðings og að þau hverfi ekki frá af ótta við að trufla. Þannig má 

tryggja að upplýsingar  um tilfinningalega vanlíðan skili sér frekar til 

skólahjúkrunarfræðinga.  
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Lokaorð 

 Vinátta er stór þáttur í lífi grunnskóla barna hér á landi. Mikilvægi vináttu má 

ekki vanmeta þar sem hún kennir börnum félagslega hegðun, hefur áhrif á 

námsárangur þeirra, dregur úr líkum á einmanakennd og hefur áhrif á heilsueflingar-

hegðun þeirra. Íslensk grunnskólabörn eiga flest öll marga vini innan veggja skólans 

og tjá þau vináttu sína almennt góða. En stelpur meta þó vináttu sína betur en drengir.  

 Marktæk tengsl eru á milli vináttu og sálíkamlegra einkenna. Þetta bendir til 

þess að börn sem upplifðu vináttu sína góða séu síður líkleg til að upplifa sállíkamleg 

einkenni. Þó er þörf fyrir að rannsaka þetta nánar. 

 Skólahjúkrunarfræðingar eiga að láta vináttu sig varða og eiga þeir fullt erindi 

í að efla vináttu meðal barna, því vinátta hefur áhrif á sállíkamlega líðan þeirra. Börn 

leita til skólahjúkrunarfræðinga vegna óútskýranlegra líkamlegra einkenna sem flokka 

má undir sállíkamleg. Eru þeir því í lykilstöðu í sínu starfi til að taka eftir og grípa inn 

í ef vandamál tengd vináttu koma upp.  
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Viðauki 1 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2004. 
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 
 

Vinátta (strákar) 
 

©Parker og Asher, 1989. 
 

Hugsaðu um einn af bestu vinum þínum þegar þú lest spurningarnar og settu hring um 
viðeigandi svar 

1.Ég og vinur minn eigum heima mjög nálægt hvor öðrum 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

2.Ég og vinur minn verðum oft reiðir út í hvorn annan 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

3.Vinur minn segir að ég geri hluti vel 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

4.Vinur minn mundi alltaf verja mig, ef að aðrir krakkar væru að baktala mig 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

5.Ég og vinur minn látum hvorn annan við finnast við vera mikilvægir og 

sérstakir 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 
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6.Ef að vinur minn særir tilfinningar mínar (lætur mér líða illa), þá segir hann 

„fyrirgefðu” 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

7.Ég man eftir nokkrum skiptum þar sem vinur minn talaði illa um mig við aðra 

krakka 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

8.Ef að ég og vinur minn verðum reiðir út í hvorn annan, þá tölum við alltaf um 

það hvernig við eigum að komast yfir það 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

9.Ég og vinur minn segjum hvor öðrum alltaf frá vandamálum okkar 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

10.Vinur minn lætur mér líða vel með hugmyndir mínar 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

11.Þegar ég er reiður vegna einhvers sem kom fyrir mig, get ég alltaf talað um það 

við vin minn 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

 

12.Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft við tiltekin heimilisverk 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 
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13.Ég og vinur minn gerum hvor öðrum oft sérstaka greiða 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

14.Ég og vinur minn rökræðum mikið (skiptumst á skoðunum) 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

15.Ég get alltaf treyst því að vinur minn standi við loforð 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

16.Ég og vinur minn förum heim til hvors annars eftir skóla og um helgar 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

17.Þegar ég á erfitt með að ráða fram úr einhverju, bið ég vin minn venjulega um 

hjálp og ráð 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

18.Ég og vinur minn tölum um það sem gerir okkur dapra 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

19.Ég og vinur minn eigum alltaf auðvelt með að sættast eftir að við höfum rifist 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

20.Ég og vinur minn rífumst 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 
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21.Ef að ég og vinur minn erum reiðir út í hvorn annan, tölum við alltaf um hvað 

gæti hjálpað okkur að líða betur 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

22.Ef að ég segði vini mínum leyndarmál, þá gæti ég treyst vini mínum til að segja 

ekki neinum öðrum frá því 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

23.Ég og vinur minn förum í taugarnar hvor á öðrum 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

24.Ég og vinur minn fáum alltaf góðar hugmyndir til að gera eitthvað 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

25.Ég og vinur minn erum alltaf að lána hvor öðrum eitthvað 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

26.Ég og vinur minn jöfnum okkur mjög fljótt eftir rifrildi 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

27.Vinur minn hlustar ekki á mig 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 
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28. Ég og vinur minn segjum hvor öðrum mikið af persónulegum málum 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

29.Ég og vinur minn hjálpum hvor öðrum oft með heimaverkefnin 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 

30.Vini mínum er annt um tilfinningar mínar 

Alls ekki rétt Dálítið rétt 
Að einhverju leyti 

rétt 
Að mestu leyti rétt Hárrétt 

1 2 3 4 5 
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Viðauki 2 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2004. 
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 

 
Bakgrunnsupplýsingar 

 
 

4. Er þér illt í maganum? 
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5. Er þér illt í höfðinu? 
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