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Útdráttur 

Rannsókn þessari er ætlað að kanna hversu hæfir unglingar og ungt starfsfólk er í 

mannlegum samskiptum. Rannsóknin er í raun tvíþætt, í fyrsta lagi megindleg 

rannsókn þar sem skoðað er viðhorf foreldra og kennara til samskiptahæfni unglinga 

árið 2010. Í öðru lagi er eigindleg rannsókn þar sem viðhorf vinnuveitenda til gæða 

samskiptahæfni ungra starfsmanna þeirra er skoðað. Tekin eru viðtöl við fimm aðila 

sem eru í stjórn og koma að starfsmannamálum fyrirfram valdra fyrirtækja á 

höfuðborgarsvæðinu sem hafa í vinnu hjá sér ungt fólk. Með þessum viðtölum er reynt 

að varpa ljósi á viðhorf og skoðanir þeirra sem hafa ungt starfsfólk í vinnu og hvernig 

það er að standa sig þegar kemur að samskiptahæfni.  

 

Helstu niðurstöður eru á þá leið að foreldrar eru nokkuð jákvæðir þegar kemur að því 

að meta hversu hæfir unglingarnir þeirra eru í mannlegum samskiptum. Flest allir 

foreldrar telja sína eigin unglinga hæfa í mannlegum samskiptum en aftur á móti eru 

þeir ekki eins jákvæðir þegar viðhorf þeirra til þess hvort þeim finnst hæfni í 

mannlegum samskiptum í flesta staði til fyrirmyndar hjá ungu fólki.   

Niðurstöður úr rannsókninni sem send var kennara leiðir í ljós að kennarar eru mun 

síður sammála um ágæti samskiptahæfni unglinga í dag en foreldrar. Má í því 

samhengi nefna að 70% kennara sem tóku þátt í rannsókninni telja að unglingar axli 

ekki ábyrgð á eigin gjörðum og einungis 40% þeirra telja að unglingar séu hæfir í 

mannlegum samskiptum. 

Vinnuveitendur eru almennt sammála um að samskiptahæfni ungs starfsfólks sé með 

ágætum þó svo að það eru ýmsir eiginleikar sem snerta samskipti ungs fólks í dag sem 

mættu vera betri. Eru það helst þættir eins og ábyrgð, traust, kurteisi og samviskusemi 

sem mætti vera betri.  

 

Niðurstaða úr öllum þremur rannsóknunum virðist benda til þess að í dag séu breyttir 

tímar og með örri tæknivæðingu, litlum tíma sem fjölskyldur eyða saman og stöðugu 

lífsgæðakapphlaupi eru börn og unglingar ársins 2010 að missa af því sem gerir þau 

að samskipta- og félagshæfum einstaklingum. 

 

Lykilorð: Samskiptahæfni, unglingar, foreldrar, kennarar, vinnuveitendur.      
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Abstract 

This thesis aims to answer the question „How skilled are teenagers in human relations 

in the year 2010?“  In order to seek answers to the question there were conducted two 

studies.  First there is a quantitative study that examined the attitudes of parents and 

teachers to teenager´s communications skills. Second, a qualitative study of 

employers' perceptions of the quality of communication skills of young workers.  In 

that study there are conducted five interviews with parties involved in human 

resources in companies that employ young workers. With these interviews it is 

attempted to shed some light on attitudes and opinions of those who have young 

workers and how they are performing when it comes to communications skills.  

The main results are that parents are quite positive when it comes to assessing how 

competent their teenagers are in human relations.  Most of the parents think their own 

teenagers are skilled when it comes to human relations. But on the other hand, they 

are not as positive when their views of whether they believe that teenagers in general 

are skilled in human relations. When it comes to the results of the study that was sent 

to teachers that teach the same teenagers it is revealed that they are much less in 

agreement with the questions relating to the communication skills of the teenagers.  

For example 70% of the teachers believe that teenagers do not take responsibility for 

their own actions and only 40% of them believe that teenagers are competent in 

human relations. Employers generally agree that communication skills of young 

workers are good even though there are various characteristics that affect interaction 

of young people today who could be better.  Main factors mentioned that could be 

better are responsibility, confidence, courtesy and conscientiousness.  

The conclusion from the studies seem to suggest that the environment is different 

today, the time has changed and with less and less time that the family spends 

together, rapid use of technology and the constant ratrace, children and teenagers in 

the year 2010 are somewhat missing out of what makes them the socially skilled and 

qualified individuals that they deserve.  

Key words: Communications skills, teenagers, parents, teachers, employers 
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til fullnaðar Ms-gráðu í Mannauðsstjórnun í 

Viðskiptadeild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar eru 30 ECTS einingar.  

 

Meginhluti leiðsagnar var í höndum Þórðar S. Óskarssonar Ph.D. í Háskóla Íslands og 

eru honum hér færðar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, mikla hvatningu og stuðning.  

Foreldrum og kennurum sem tóku þátt í rannsókninni eru einnig færðar kærar þakkir 

fyrir þátttöku sína og velvilja. Þeir viðmælendur sem veittu mér tíma sinn til viðtala 

vil ég einnig færa þakkir. Einnig vil á færa Brynju Magnúsdóttir kærar þakkir fyrir 

veitta aðstoð. 

Síðast en ekki síst vil ég færa þeim sem standa mér næst þakkir fyrir stuðning sinn, 

hvatningu og einstaka þolinmæði. 

 

Ritgerðin fjallar um stöðu samskiptahæfni ungs fólks og hvernig það er að standa sig 

þegar kemur að þeim eiginleikum sem falla undir skilgreininguna á því að vera hæfur í 

mannlegum samskiptum. Er þá helst átt við eiginleika á borð við kurteisi, 

umburðarlyndi, að geta sett sig í spor annarra og metið hugmyndir og skoðanir þeirra 

aðila sem unglingar ársins 2010 eiga í samskiptum við.  

 

Það er einlæg von mín að ritgerðin megi verða til þess að opna augu okkar allra sem 

koma að uppeldi barna á einn eða annan hátt fyrir því hversu stóran part við skipum 

þegar kemur að því að ala af okkur góða og gilda samfélagsþegna. 

    

 

Reykjavík 17. september 2010 

 

Brá Guðmundsdóttir 
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Inngangur 

Samskipti á milli manna hafa átt sér stað frá örófi alda. Margt hefur verið skrifað um 

hvernig fólk hagaði samskiptum sín á milli hér á öldum áður, en ekki verður farið 

nánar út í það í þessu verkefni. Þó svo samskipti manna á millum hafi átt sér stað frá 

upphafi mannsins má með nokkurri vissu fullyrða að þessi samskipti hafa breyst 

mikið. Bæði hefur fólk breyst sem og tímarnir, og sú þekking og samskiptatækni sem 

til staðar er í dag á móti því sem var við upphaf lífs mannsins á jörðinni er gjörólíkt. 

Nægir þá að nefna ýmsa tækni sem breyttist og þróaðist ört í kjölfar iðnbyltingarinnar 

sem leiddi síðar af sér vélvæðinguna í kringum aldamótin 1800 og tækninýjungar eins 

og vélar, símann, tölvur, sjónvarp og veraldarvefurinn litu dagsins ljós (Kristinn Jón 

Arnarson, 2009). 

Sú öra þróun sem hefur átt sér stað á þessari öld og þeirri síðustu í samskiptatækni 

hefur breytt miklu um  hvernig fólk á samskipti sín á milli. 

Ef horfið er frá þeirri staðreynd um sinn að mannleg samskipti hafa tekið 

stakkaskiptum á síðustu árum, þá er vert að staldra við og velta fyrir sér hvað það er 

sem einkennir það að vera hæfur í mannlegum samskiptum, eða að hafa yfir að búa 

samskiptahæfni. Þó svo að breytingar á samskiptum hafa verið miklar er ósagt látið 

hvort að samskiptahæfni fólks hafi farið versnandi eða batnandi, já eða hvorugt og 

standi hreinlega í stað.  

Í hverju samfélagi manna reynir mikið á samskipti fólks. Fólk á samskipti við vini 

sína og fjölskyldumeðlimi, í skólanum, á starfsvettvangi og í raun hvar sem það 

kemur. Þegar fólk á samskipti reynir það á hin ýmsu gildi sem hver og einn 

einstaklingur hefur tileinkað sér. Þar reynir meðal annars á gagnkvæma virðingu og 

traust, ábyrgðarkennd, umburðarlyndi gagnvart einstaklingum sem og umhyggju auk 

þeirrar hæfni að geta sett sig í spor annarra, skoða ágreiningsmál frá misjöfnum 

sjónarhornum og leyst þau á farsælan hátt.  

Samskipti fólks eru auðvitað misjöfn eftir því hverjir eru að hafa samskipti, hvort sem 

það eru börn við önnur börn, foreldrar við börnin sín, börn við kennara, starfsfólk við 

annað starfsfólk, starfsfólk við yfirmenn og svo mætti lengi telja. Það sem er þó 

sammerkt með samskiptum á milli þessara ólíku aðila, er fyrst og fremst að flestir eru 

einhvern tímann á ævinni í allflestum af þessum aðstæðum, og í öðru lagi þá er það 

ósk hvers og eins að þessi samskipti fari vel fram (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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Í skýrslu sem nefnd um mótun menntastefnu gerði við endurskoðun aðalnámskrár 

grunnskóla kom í ljós að ásamt læsi, tjáningu og vinnubrögðum er samskiptahæfni eitt 

af því mikilvægasta sem felst í starfi grunnskóla. Þar er fjallað um mikilvægi þess að 

leggja góðan grunn að heilbrigðum samskiptum barna og unglinga með því að efla 

samskiptahæfni þeirra. Þar nær samskiptahæfni yfir skilning barna og unglinga á 

samskiptum, það er félags- og siðgæðisþroska þeirra og samskipti í leik og starfi.  

Í sömu skýrslu er brýnt fyrir uppalendum að þeir taki höndum saman um  að hvetja til 

bættra samskipta barna og unglinga og stuðla þannig að heill þeirra í nútíð og framtíð 

(Menntamálaráðuneytið, á.á).  

Ef skoðaðar eru atvinnuauglýsingar í dag má sjá að í hæfnikröfum er næstum alltaf 

gerð krafa um hæfni í mannlegum samskiptum. Það að geta látið sér una við 

samstarfsfólk sitt og getan og viljinn til að vinna í hópum er krafa sem farið er fram á í 

flestöllum störfum. Þessi krafa hefur farið vaxandi á síðustu árum, bæði vegna áherslu 

á allskyns teymis- og hópavinnu sem og aukin vakning um mikilvægi mannauðs 

fyrirtækja. Til að mannauður geti starfað þannig að hann skili ávinningi, er 

nauðsynlegt að samskipti manna á millum gangi vel fyrir sig. Til aðð hafa getuna til 

að deila þekkingu, aðstoða samstarfsfólk, eiga samskipti við ytra umhverfi fyrirtækis, 

svo sem viðskiptavini, birgja og fleiri tengda aðila, er þörf á að einstaklingur sé hæfur 

í mannlegum samskiptum. Hann þarf að geta tjáð sig á þann hátt að það skili honum 

og fyrirtækinu í heild árangri, allavega til lengri tíma litið. Hvað það er sem felst í 

kröfunum um hæfni í mannlegum samskiptum er oft ekki alveg skýrt þegar fyrirtæki 

og stofnanir auglýsa eftir starfsmönnum. Almenn skynsemi segir þó að verið sé að 

vísa til þess að einstaklingur hafi yfir að búa almennri kurteisi sem viðurkennd er 

hverju sinni, að hann hafi getuna og viljann til að láta sér lynda við samstarfsfólk sitt 

og viðskiptavini og að samskipti hans almennt lúti einhverjum fyrirfram skilgreindum 

skilyrðum. Það er svo annað mál hvernig þessi sama samskiptahæfni er metin af 

vinnuveitendum. Hvað nákvæmlega fellur þarna undir virðist við fyrstu sýn auðskilið 

en hvað er það nákvæmlega sem fellur undir skilgreininguna „að vera hæfur í 

mannlegum samskiptum“. Önnur spurning sem vert er að velta fyrir sér er hvernig er 

þessi hæfnikrafa metin af þeim sem setur hana fram. Er sá sem sækir um starf þar sem 

sett er fram hæfnikrafa um samskiptahæfni einfaldlega spurður hvort hann sé hæfur í 

mannlegum samskiptum, eða snýst það kannski um „first impression“ hjá þeim sem 

tekur atvinnuviðtal. Er það kannski svo að þeir sem ráða einstaklinga í vinnu að þeir 

sjá það og heyra hvort viðkomandi er hæfur í mannlegum samskiptum. Hvernig svo 
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sem samskiptahæfni einstaklinga er metin þegar vinnuveitendur setja fram kröfu um 

hæfni í mannlegum samskiptum er eitt, en annað og kannski mikilvægara er 

spurningin um hvort að unga kynslóð 21. aldarinnar búi yfir þessari margrómuðu 

samskiptahæfni.  

 

Tilgangur þessa M.Sc. verkefnis er að gera athugun á því hver sé staðan á hæfni 

mannlegra samskipta hjá unglingum í dag árið 2010. Athugunin felst í því að kanna 

viðhorf foreldra og kennara til samskiptahæfni unglinga.  Þar sem einungis er um 

viðhorfskönnun að ræða og þeir aðilar sem standa unglingunum næst oft mótaðir af 

hlutdrægni gagnvart börnum sínum voru einnig tekin viðtöl við vinnuveitendur um 

það hvernig þeim finnst ungt starfsfólk standa sig þegar kemur að því að vera hæfur í 

mannlegum samskiptum. Fyrir utan að kanna viðhorf vinnuveitenda til 

samskiptahæfni ungs starfsfólks voru þeir einnig spurðir að því hvaða eiginleikar þeir 

telja til eiginleika góðra samskipta og hvernig þeir meta hvort tilvonandi og núverandi 

starfsmenn hafi þessa eiginleika.      

 

Í þessu verkefni verður að miklu leyti stuðst við efni sem Sigrún Aðalbjarnardóttir 

prófessor í uppeldis- og menntunarfræðum hefur skrifað. Hún hefur um árabil haft 

áhuga á börnum og unglingum og hvernig megi stuðla að því að þau eigi fyrir höndum 

sér farsæla framtíð bæði í þeirra þágu sem og samfélagsins í heild. 
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1 Samskipti 

Fólk hefur samskipti. Það er staðreynd sem seint verður hnekkt. Það hvernig 

samskiptin fara fram er aftur á móti breytilegt eftir einstaklingum og samfélögum 

þeim sem einstaklingarnir búa í.  Hægt er að hafa samskipti á ýmsan máta. Þá koma til 

skjalanna atriði eins og hverjir eru að hafa samskipti, eru samskiptin valfrjáls eða 

nauðsynleg og síðast en ekki síst hvað vilja einstaklingar fá út úr samskiptunum. Til 

að samskipti séu ánægjuleg og ásættanleg þurfa einstaklingar að fylgja vissum 

óskrifuðum samskiptareglum sem settar eru í hverju samfélagi fyrir sig. Gæði 

samskiptanna fara svo oftar en ekki eftir því hversu meðtækilegir einstaklingar 

samfélagsins eru gagnvart þessum reglum. Sáttmálakenning Thomas Hobbes leggur 

áherslu á að fólk noti skynsemi sína þegar það samþykkir ákveðnar samskiptareglur til 

að fylgja sjálfum sér og öðrum til hagsbóta og virðingar (Hobbes, 1651). 

1.1 Almenn samskipti 

Fólk hefur samskipti með ýmsum leiðum. Í dag eru til margar mismunandi leiðir fyrir 

fólk til að hafa samskipti sín á milli. Ólíkt því sem tíðkaðist fyrr á öldum þegar tæknin 

eins og hún er í dag þekktist ekki. Hverjum hafði dottið í hug fyrir 1000 árum eða 

jafnvel einungis 150 árum að fólk sem staðsett er í mörg hundruð kílómetra fjarlægð 

hvort frá öðru gæti átt samskipti sín á milli með tölvum þar sem meira að segja 

viðkomandi aðilar gætu séð framan í hvorn annan í rauntíma.  Samskipti  hafa vegna 

gífurlegrar framþróunar í fjarskiptabúnaði- og tækni og þróunar í heiminum almennt 

breyst frá því að vera yfirleitt augliti til auglitis yfir í það að eiga sér stað í gegnum hin 

ýmsu tæki. Auðvitað voru til aðrar samskiptaleiðir hér á árum áður og öldum eins og 

bréfaskriftir og reykmerki, en þá voru það oft sendiboðar eða aðrir sem höfðu 

samskipti við sendanda eða viðtakanda.  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort sú færni sem hlýst af æfingunni við það að eiga í 

stöðugum samskiptum við annað fólk augliti til auglitis fari ekki minnkandi við það að 

samskipti eiga sér í vaxandi mæli stað í gegnum tól og tæki. Hvernig getur til dæmis 

einstaklingur þjálfast í samskiptahæfni ef hann á aðallega samskipti í gegnum 

samskiptavefi á veraldarvefnum eða í gegnum smáskilaboð í farsímum. Atriði sem 

einkenna góð samskipti eru lítið sem ekkert notuð þegar samskipti eiga sér stað í 

gegnum vélbúnað og því getur verið torvelt fyrir þann sem á mikið af samskiptum í 

gegnum tæki að þjálfast og öðlast reynslu í samskiptahæfni. Af ofan sögðu má draga 

þá ályktun að mannlegi þáttur samskipta hafi farið hallloka síðustu ár með stöðugri 

þróun nýrra samskiptaforma.   
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1.2 Mannleg samskipti 

Ein skilgreining á mannlegum samskiptum er að þau eru samtal á milli einstaklinga 

sem hafa sjálfstæðan vilja og skoðanir. Þá er einstaklingur að senda frá sér boð sem 

geta bæði verið meðvituð og ómeðvituð til annars einstaklings sem tekur við þeim og 

sendir boð til baka (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004). Gæði þessara samskipti geta verið misjöfn og haft mismunandi 

áhrif og skiptir þá máli fyrir einstaklinga að vanda til verksins. Einstaklingar ættu því 

að velta fyrir sér hvernig þau samskipti sem þeir eiga hafa áhrif á aðra einstaklinga í 

kringum sig. Þeir gætu til dæmis spurt sig hvernig fólk bregst við samskiptum sínum, 

hvaða viðbrögð hann fær til baka og almennt hvaða áhrif ólík framkoma hans hefur á 

þá sem hann hefur samskipti við (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

Það sem einkennir góð og uppbyggjandi samskipti fólks er samkennd og að vera 

góður hlustandi. Með því að hafa yfir að búa samkennd í samskiptum er einstaklingur 

að sýna að hann hafi umburðarlyndi fyrir náunganum, það er þeim sem hann á 

samskipti við. Þegar einstaklingur hefur umburðarlyndi gagnvart öðrum er hann að 

sýna að hann hafi getuna og viljann til að geta sett sig í spor annarra, hlustað á ólík 

sjónarmið og sýnt að honum standi ekki á sama um skoðanir annarra og tilfinningar  

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

Dr. Thomas Gordon (1970) sem fjallar um samskipti foreldra og barna í bók sinni 

Samskipti foreldra og barna: að ala upp ábyrga æsku teflir því fram að virk hlustun sé 

eitt af því mikilvægasta sem foreldrar geta gert í samskiptum sínum við börnin sín. Að 

hlusta og heyra hvað barnið er í raun og veru að segja getur hjálpað foreldrum að örva 

barnið sitt svo það geti fundið sínar eigin lausnir á sínum eigin vandamálum. 

Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004) settu fram í handbókinni Lífsleikni, sjö atriði sem eru 

einkennandi fyrir góð samskipti: 

 

1. Virðing. Endurspeglar afstöðu einstaklingsins sjálfs, hugsanir og líðan. 

Virðing og hlustun eru nátengd, en með því að viðhafa virka hlustun er 

einstaklingur að sýna viðmælanda sínum virðingu. Gagnkvæm virðing er 

ásættanlegust. 

2. Traust. Einstaklingar verða að sýna að þeir séu traustsins verðir í samskiptum 

sínum við aðra. Traustið þarf að vera gagnkvæmt og einstaklingurinn verður 

að vera hreinskilinn þegar kemur að því að tjá sig um eigin líðan og hugsanir. 



- 13 - 

3. Skilningur. Hér kemur hlustunin aftur til skjalanna. Til að geta sýnt skilning 

er nauðsynlegt að hlusta á það sem sagt er. Að vita hvenær á að þaga og leyfa 

öðrum að koma skoðunum sínum og áliti á framfæri getur verið vandasamt en 

er samt sem áður grundvöllur gagnkvæmra samskipta. 

4. Jákvæðni og neikvæðni. Að vera með jákvætt hugarfar smitar út frá sér og sá 

sem er jákvæður leitar að því að finna lausnir og leiðir við lausn vandamála. Sá 

sem er neikvæður getur líkað smitað út frá sér og neikvæður einstaklingur er 

fastur í stöðugum afsökunum. Þarna er verið að ræða um hugarfar og jákvætt 

hugarfar skilar yfirleitt alltaf af sér betri útkomu. 

5. Sveigjanleiki. „Það þarf tvo til að dansa Tangó“. Í samskiptum tveggja 

einstaklinga er ekki ólíklegt að upp komi hagsmunaárekstrar, en til að geta 

komist að ásættanlegri niðurstöðu fyrir báða aðila er málamiðlun oftar en ekki 

nauðsynleg. 

6. Einlægni. Með því að vera einlægur er einstaklingur að sýna fram á að hann er 

hreinskilinn og opinskár um eigin líðan og tilfinningar. Hann tjáir sig án 

teljandi vandkvæða um sín hjartans mál og er sjálfum sér samkvæmur.  

7. Þolinmæði. Sum samskipti geta verið erfið og tímafrek og þá er mikilvægt að 

sýna þolinmæði. Gott er að byrja á erfiðu samtali á góðum nótum, reyna að 

mynda tengsl og sýna skilning, með því er líklegra að gagnkvæmt öryggi 

myndist í samskiptunum.  

 

Til að samskipti séu farsæl og gefi af sér það sem tilteknir aðilar sem eiga samskipti 

vænta af samskiptunum er mikilvægt að hafa ofangreind atriði í huga. Bæta má við 

ofantalda upptalningu öðrum atriðum sem skipta máli til að viðhafa góð samskipti, og 

kemur þá siðferði sterkt inn. Án góðs siðferðis er erfitt að bera tilhlýðilega umhyggju 

og virðingu fyrir einstaklingi sem haft er samskipti við. Í flestum ef ekki öllum 

mannlegum samskiptum reynir á siðferði. Siðferðisvitund einstaklinga á mikinn þátt í 

að skera úr um og móta það hvernig einstaklingar eiga samskipti. Það hefur með það 

að gera hvernig hegðun einstaklinga er rétt eða röng og góð eða slæm (Geir Þ. 

Þórarinssyni, 2005). 
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1.3 Mikilvægi samskipta  

Í öllum samfélögum reynir á samskipti manna. Hvort sem um er að ræða samskipti á 

milli hjóna, vina, samstarfsfólks, fjölskyldna eða annarra þá eiga sér alltaf stað 

samskipti á milli manna. Til að samfélag sé virkt þurfa einstaklingar þess að eiga 

tjáskipti sín á milli. 

1.4  Samskipti á vinnustað 

Það er vel þekkt staðreynd að á flest öllum ef ekki öllum vinnustöðum eru samskipti 

manna á milli nauðsynlegur partur af rekstri fyrirtæka og stofnana. Það er aftur móti 

önnur staðreynd sem vert að velta fyrir sér og það er að þessi mikilvægu samskipti 

geta verið æði ólík og skilað fyrirtækjum misgóðum eða misslæmum árangri. 

Auðvitað vilja allir stjórnendur fyrirtækja og stofnanna að starfsmenn þeirra geti átt í 

ánægjulegum og árangursríkum samskiptum, hvort sem það er á milli starfsmannanna 

sjálfra eða starfsmenn við yfirmenn og stjórnendur og síðast en ekki síst starfsmenn 

við viðskiptavini og aðra ytri aðila fyrirtækisins. Mikilvægi samskipta á milli 

starfsmannanna sjálfra og ekki síður viðskiptavinanna geta auðvitað skipt mismiklu 

máli, og getur það meðal annars farið eftir starfsemi fyrirtækja og jafnvel heilum 

atvinnugreinum. Þau fyrirtæki sem starfa í þjónustu og hafa þar af leiðandi mikil 

samskipti við viðskiptavini sína hljóta að þurfa að hafa starfsmenn sem búa yfir 

samskiptahæfni. Þó svo að það séu til fyrirtæki þar sem fáir starfsmenn þurfa að hafa 

bein samskipti við viðskiptavini eins og til dæmis framleiðslufyrirtæki er það nú samt 

sem áður svo að starfsmennirnir þurfa sín á milli að geta átt samskipti. Með tilkomu 

vakningar um góðan árangur alls kyns hópa- og teymisvinnu má draga þá ályktun að 

til að hópur geti unnið saman að sameiginlegu markmiði hlýtur hann að þurfa geta 

unnið saman á þann hátt að samskiptin séu árangursrík og skili fyrirtækinu og jafnvel 

starfsmönnunum sjálfum góðri niðurstöðu.  

Í riti sem gefið var út af Jafnréttisrátaki Háskóla Íslands og Jafnréttisstofu (2001) í 

samstarfi við aðra aðila og nefnist Lykillinn að velgengi á vinnumarkaði  kom í ljós að 

einn af mikilvægustu hæfnisþáttum sem starfsmenn þurfa að búa yfir er 

samskiptahæfni. Þar kemur einnig fram að til að ná árangri í starfi og hvort sem um er 

að ræða almenna starfshæfni eða stjórnunarhæfni eru atriði eins og gæðastjórnun, 

verkefnastjórnun og aðferðir við stjórnun breytinga ásamt hæfniþáttum sem snúa að 

einstaklingnum sjálfum taldir vera þeir hæfnisþættir sem geta skipt sköpun þegar 

kemur að frammistöðu og líkum á starfsframa hjá einstaklingum. Undir hæfnisþætti 
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sem snúa að einstaklingnum sjálfum eru þættir eins og tímastjórnun, framsetning 

ritaðs- og talaðs máls, sjálfsvitund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Í sama riti er fjallað um fimm mikilvæga þætti sem vert er að hafa í huga þegar 

einstaklingur hefur hug á því að bæta frammistöðu sína í starfi. Þessir þættir eru; 

hollusta starfsmanns við vinnustað sinn og verkefni, að sýna frumkvæði en í því felst 

meðal annars að starfsmaður taki að sér og sinni verkefnum óumbeðinn, starfsmaður 

sýnir verkefnum sínum einurð og er vakandi fyrir umbótum og starfsmaður leggi alúð 

í dagleg samskipti sem hann hefur á vinnustað sínum og hugi að þáttum sem styðja 

við og styrkja liðsheildina (Jafnréttisátak Háskóla Íslands og Jafnréttisstofa, 2001).    

Vinnuhópur skipaður einstaklingum frá Fagráði verslunar- og þjónustugreina, 

Rannsóknarsetri verslunarinnar við Háskólann á Bifröst og Capacent gerði árið 2010 

greiningu á hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum. Þessi fyrirtæki voru 

skilgreind í flokkana smávöruverslun, ferðaþjónusta, flutningsþjónustu og 

tryggingarfélög. Markmið greiningarinnar var að kanna hvaða hæfnisþættir væru 

skilgreindir mikilvægir fyrir farsælan rekstur þessara þjónustufyrirtækja. Kom í ljós að 

eftirtaldir þættir voru skilgreindir sem mikilvægir í öllum fjórum flokkum 

fyrirtækjanna. 

  

 Starfsmenn fylgja verklagsreglum og fyrirmælum  

 Starfsmenn eiga auðvelt með að mynda tengsl innan og utan fyrirtækisins  

 Starfsmenn þurfa að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina  

 Starfsmenn þurfa að hafa hæfni til ákvarðanatöku og frumkvæðis  

 Starfsmenn þurfa að hafa til að bera stjórnunar- og forystuhæfileika 

 Starfsmenn þurfa að eiga auðvelt með samstarf og samvinnu.  

 

Má draga þá ályktun út frá þessum niðurstöðum að miða þarf þjálfun og nám þeirra 

sem stefna á þjónustustörf almennt að ofangreindum hæfnisþáttum. Kom einnig í ljós í 

niðurstöðunum að þeir hæfnisþættir sem eru hvað veikastir eru samvinna og samstarf 

og forysta og stjórnun. Greinlega er þörf á hjá þjónustufyrirtækjunum að styrkja þessa 

þætti. Í öllum flokkum fyrirtækjanna kom sterkt fram að sá hæfnisþáttur sem lýtur að 

persónulegri hæfni starfsmanna væri einna mikilvægastur. Stjórnendur þónokkurra 

fyrirtækja töldu að persónuleg hæfni væri nauðsynleg fyrir framgang fyrirtækjanna. Í 

flokki fyrirtækja sem falla undir skilgreininguna tryggingarfélög kom í ljós að þeir 
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hæfnisþættir sem ráða framgangi í starfi tryggingarfélaga eru fyrst og fremst hæfni í 

mannlegum samskiptum og þjónustulund ásamt fleiri þáttum sem flestir tengjast 

persónulegri hæfni starfsmanna. 

Þeir þættir sem meðal annars flokkast sem persónuleg hæfni eru atriði sem móta 

starfsmanninn með aukinni lífsreynslu hans og starfsreynslu og lýsa sér í samvinnu- 

og samskiptafærni og viðhorfi til vinnunnar. Hæfnisþátturinn samvinna felur meðal 

annars í sér atriði sem eru einkennandi fyrir góð samskipti og má þar helst nefna atriði 

eins og að sýna öðrum skilning, að aðlagast hópnum, deila upplýsingum með öðrum 

og að taka eftir og virða framlag annarra. Í flokknum smávöruverslun var samvinna 

skilgreind af stjórnendum sem mikilvægur hæfnisþáttur ásamt siðferði og gildum og 

tengslamyndun (Emil B. Karlsson o.fl., 2010).  

Af ofangreindu má sjá að það er persónuleg hæfni hvers og eins einstaklings sem 

starfar hjá tilgreindum fyrirtækjum sem hefur mikið að segja um framgang fyrirtækis 

og framtíð þess. Að sjálfsögðu eru fleiri hæfnisþættir sem hafa mikið að segja um 

velgengni fyrirtækja og má þá helst nefna faglega hæfni og stjórnunarlega hæfni. 

Enginn af fyrrgreindum hæfnisþáttum getur þó staðið einn og óstuddur og verða þeir 

allir að haldast í hendur og styðja við hvorn annan svo að fyrirtæki nái árangri. Með 

faglegri hæfni er átt við hæfni sem einstaklingur öðlast með námi og/eða markvissri 

þjálfun. Stjórnunarlega hæfni er hægt að þjálfa og kenna upp að einhverju marki og 

snýr hún að hæfnisþáttum eins og skipulögð og öguð vinnubrögð, viðskiptahugsun og 

ákvarðanatöku (Emil B. Karlsson o.fl., 2010). 
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2 Umhverfi 

Hvað það er sem hefur áhrif á hegðun einstaklinga er mörgum hugleikið. Af hverju 

einn einstaklingur hagar sér á einn hátt og annar á annan hátt hefur verið 

umhugsunarefni margra í gegnum tíðina. Í undirköflunum hér á eftir verður reynt að 

varpa ljósi á af hverju fólk hagar sér á þann hátt sem það gerir og hvað það er í 

umhverfinu sem hefur áhrif þar á. 

2.1 Félagslegt umhverfi 

Þegar talað er um félagslegt umhverfi barna og unglinga er verið að vísa til þess 

umhverfis sem þau alast upp í og hefur þannig áhrif á líf þeirra. Nærtækast er nefna 

umhverfi eins og heimili og skóla en þar eyða börn og unglingar mestum tíma sínum. 

Þar sem börn og unglingar eyða stórum part uppeldisára sinna á heimilum sínum og í 

skóla er einna víst að formgerð og gæði þessa umhverfis hefur áhrif á hegðun þeirra 

og þroska. Samkvæmt Levs Vygotsky (1978) er félagslegt umhverfi og menning mjög 

mikilvægir þættir fyrir þroska barna. Hann telur að til að barn þroski vitsmunahæfni 

sína þarf það að eiga í  samskiptum við umhverfi sitt. Einstaklingurinn er frá fæðingu 

félagsvera sem leitar mjög snemma eftir viðbrögðum frá þeim sem í kringum hann 

eru. Út frá því verður til samspil sem skiptir máli fyrir málþroska einstaklingsins og 

hæfni hans í mannlegum samskiptum. Vygotsky leggur áherslu á þau áhrif sem 

menning hefur á vitsmunaþætti einstaklingsins og er hann þá að vísa í þætti eins og 

skoðanir, hefðir, gildi og færni félagshóps sem færast kynslóðir á milli. Þegar börn og 

unglingar eiga í samskiptum við foreldra sína og kennara sem búa yfir meiri þekkingu 

og reynslu enþau fer hegðun þeirra og hugsun smám saman að breytast. Má þá segja 

að hin nýja hugsun og hegðun umbreytist í nýja færni sem er svo lýsandi fyrir þá færni 

sem einstaklingarnir í umhverfi barnanna og unglinganna býr yfir (Vygotsky, 1978 og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Jeans Piaget (1932) og Lawrence Kohlberg (1984) fjalla um að einstaklingurinn öðlist 

þekkingu á umhverfi sínu með því að vera stöðugt að móta og í beinu framhaldi 

endurmóta þekkingu sína í virku samspili við umhverfi sitt. Þarna eru það tvö atriði 

sem skipta höfuð máli, það er aðlögun sem skiptist annars vegar í að einstaklingur 

samlagar nýja reynslu þeim hugsunum sem hann býr þegar yfir og hins vegar að 

einstaklingurinn aðhæfir þessa sömu nýju reynslu að nýjum aðstæðum. Með þessu er 

ný reynsla einstaklingsins stöðugt að samlagast reynslu sem hann býr þegar yfir og 

þannig getur einstaklingurinn betur staðið undir kröfum sem nýjar aðstæður krefjast 
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(Piaget, 1932, Kohlberg, 1984 og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Rannsóknir Jean 

Piaget hafa meðal annars sýnt fram á að ákveðin einkenni sem eiga sér stað í 

hugarstarfsemi barna endurspeglast í skilningi þeirra á samskiptum. Þessi skilningur á 

hugarstarfsemi þeirra birtist meðal annars þegar skoðaðar eru leikreglur, heiðarleiki, 

samkeppni, vald, hlýðni og í raun í allri félagslegri hegðun barna. Kenning Piaget 

fjallar einkum um það hvernig börn læra og þroskast vitsmunlega. Piaget telur að 

vitrænn þroski sé undirstaða skilnings félagslegra samskipta og að í vitrænu 

þroskaferli barna sé hægt að finna skýr afmörkuð stig. Stigin sem eru sérstaklega 

skilgreind taka hvert við af öðru í ákveðinni röð og er röðin sú sama hjá öllum börnum 

óháð hvaða menningu þau tilheyra (Piaget, 1932).   

2.2 Áhrifabreytur 

Hvað er það sem mótar einstaklinginn, hvað er það sem segir til um hvernig persóna 

hver og einn einstaklingur verður? Ef litið er til sálfræðilegra þátta þá er 

einstaklingurinn að þróast frá fæðingu til dauða. Þó svo þróunin spanni alla ævi 

einstaklingsins þá er hún mis hröð eftir aldursskeiðum. Í bernsku er þróunin mjög hröð 

og á sér stað í stórum skrefum. Á þessum tíma er lagður grunnurinn að innri kjarna 

einstaklingsins. Þessi kjarni á að duga honum lífið á enda (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995) og af því mætti draga þá ályktun að hér skyldi vanda vel til 

verks. Innri kjarni einstaklings segir til um hvernig persónuleika viðkomandi kemur til 

með að búa yfir. Persónuleiki einstaklings tengist óneitanlega sjálfsvitund hans og þó 

svo að persónuleikinn þróist yfir ævina er hann tiltölulega stöðugur og óbreytanlegur 

þrátt fyrir mögulegar breytingar í ytra umhverfi hans. Innri kjarninn þróast þegar 

einstaklingurinn er barn og hann tileinkar sér og aðlagar að eigin eðlisþáttum, 

viðbrögð og eiginleika þeirra einstaklinga sem skipta hann mestu máli í uppvextinum. 

Það sem hefur hvað einna mest áhrif á þróun innri kjarna einstaklingsins eða 

persónuleika hans eru því í fyrstu foreldrar eða uppeldisaðilar og síðar þeir sem eru í 

nánasta umhverfi hans (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Má út frá 

því draga þá ályktun að samskipti við þessa aðila hafi mikið að segja um hvernig 

persónuleika einstaklingurinn kemur til með að hafa. Gæði og tíðni þeirra samskipta 

sem eiga stóran þátt í mótun persónuleika einstaklingsins skipta því miklu máli. Eins 

og máltækið segir „þú uppskerð eins og þú sáir“ og ef þú sem uppeldisaðili vandar 

ekki samskipti þín við ómótaðan einstakling (barnið þitt) getur þú að sama skapi ekki 

búist við því að hann komi til með að eiga í vönduðum samskiptum á lífsleið sinni. 
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2.3   Hegðunarkenningar 

Þegar kemur að mikilvægum breytum í uppvaxtarskeiði barna, ber samvera barna og 

foreldra oft á góma. Ef skortur er á þessari samveru getur það leitt til þess að þeir 

þættir sem taldir eru nauðsynlegir fyrir eðlilegan þroska barna eins og traust á milli 

foreldra og barna, nær ekki að þroskast á eðlilegan og æskilegan hátt. Hefur jafnvel 

verið sýnt fram á að skortur á slíku trausti geti haft áhrif á félags- og samskiptaþroska 

barna. Ennfremur eru uppi vísbendingar um það að börn og unglingar sem hafa ekki 

eðlilegan samskiptaþroska eru frekar í áhættu gagnvart ýmissi frávikshegðun. Traust 

virðist vera mikilvægur þáttur í þroskaferli einstaklinga og þeir fræðimenn sem 

aðhyllast mikilvægi félagsauðs (e. social wealth) telja traust vera eitt af hornsteinum 

félagsauðsins. Félagsauður er meðal annars skilgreindur með vísan til trausts og 

félagslegra tengsla á milli einstaklinga. Samfélag sem býr yfir miklum félagsauð er 

samfélag þar sem dyggðir íbúa samfélagsins eru hafðar að leiðarljósi (Putnam, 2000). 

Þau samfélög sem eru rík af félagsauð eru einnig rík af annars konar auð, mannauð. 

Colemann (1988) telur að mannauður finnist í tengslunum sem ríkir á milli barna og 

foreldra, en hann telur jafnframt að mannauðurinn sé mismikill og fer það allt eftir því 

hversu mikla athygli foreldrar veita börnum sínum og hversu mikil návist þeirra er.  

Samkvæmt samskiptakenningum (e. communication theory) haga einstaklingar sér í 

samræmi við það hvernig þeir sjálfir túlka veruleikann. Einstaklingurinn fylgist með 

viðbrögðum annarra við eigin hegðun, meðal annars með því að kanna hvort 

viðbrögðin séu jákvæð eða neikvæð við hegðun hans. Einstaklingurinn er stöðugt að 

endurmeta hvað felst í atferli sínu með því að skoða merkingu og tákn viðbragðanna 

sem hann nemur frá öðrum.       

Hægt er að greina samskiptakenningar í tvennt, í fyrsta lagi eru það 

félagsnámskenningar (e. social learning theories) og í öðru lagi merkingakenningar 

(e. labeling theories). Félagsnámskenningin gengur út frá því að hegðun 

einstaklingsins sé lærð. Hún lærist meðal annars í samskiptum einstaklingsins við 

aðra. Skiptir þá miklu máli hverjar eru fyrirmyndir og áhrifavaldar í mótun hegðunar 

einstaklingsins. Helstu áhrifavaldar hvers og eins einstaklings geta verið breytilegir og 

fer oftar en ekki eftir þroskastigi hans. Á unglingsárum eru það oft jafningjar 

unglingsins sem eru hans helstu áhrifavaldar. Og virðast unglingar oftar fara eftir og 

mótast af jafningjum sínum en þeim sem eldri eru, eins og foreldrum og yfirvaldi. 

Félagsnámskenningin gerir þó ráð fyrir að siðferðileg viðbrögð lærist að stórum hluta í 

gegnum þær fyrirmyndir sem sýna af sér hegðun sem er æskileg og viðurkennd 

(Bandura, 1977). Virðist af ofangreindu að það er ekki vænlegt til árangurs að fá 

unglinga til að líta á foreldra sína sem sínar helstu fyrirmyndir og áhrifavalda. 
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Gormann (1998) fjallar þó um í skrifum sínum að sýnt hafi verið fram á að viðhorf 

sem unglingar tileinki sér séu líklegri til að líkjast viðhorfum foreldra sinna ef það eru 

sterk tengsl á milli foreldra og unglingsins. Því meiri og betri sem tengslin eru þarna á 

milli því líklegra er að unglingurinn sé móttækilegur fyrir viðhorfum og væntingum 

foreldra sinna.  

Samband barna og unglinga við foreldra sína og það atlæti sem þau hljóta í 

uppvextinum skipta óneitanlega máli þegar kemur að þroska hvers einstaklings. Og 

má leiða að því líkum að ef barn hlýtur ekki gott atlæti og fær ekki uppbyggilegar 

leiðbeiningar um mannleg samskipti er líklegt að það eigi ekki eftir að njóta sín til 

fullnustu í lífinu né sýna af sér félagslega ábyrga hegðun. Það er aftur á móti enn hulin 

ráðgáta hversu miklir áhrifavaldar foreldrar eru í raun og veru þegar kemur að mótun 

einstaklingsins (barnsins) og að hve miklu leyti erfðaþættir, meðfæddir eiginleikar 

einstaklingsins og umhverfið hefur að segja um hvernig einstaklingurinn kemur til 

með að mótast og standa sig í lífinu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Það má þó 

vera hverjum ljóst að foreldrar eru áhrifavaldar í lífi barna sinna, hvort sem átt er við 

erfðaþættina sem þeir leggja til eða það umhverfi sem þeir búa barninu sínu. Skiptir þá 

miklu máli að foreldrar geri sér grein fyrir því að hve miklu leyti þeir eru að hafa áhrif 

á félagsmótun barna sinna með sínu eigin atferli, og að umhyggjusemi og allt atlæti 

sem foreldri veitir barni sínu skiptir máli fyrir velferð þess í nútíð og framtíð (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Merkingakenningar ganga út frá því að til séu að minnsta kosti tvær tegundir 

einstaklinga. Einstaklingar sem hafa sýnt af sér óæskilega hegðun eins og afbrot eða 

sýnt af sér annað óæskilegt atferli og svo hinir einstaklingarnir í samfélaginu (Becker, 

1974). Samkvæmt kenningunni eru einstaklingar, stofnanir og hegðun túlkuð á 

hlutlægan hátt ogí kjölfarið eru þessir hlutlægu þættir stimplaðir annað hvort sem góð 

(hegðun) eða slæm (hegðun). Hvað er stimplað sem óæskileg hegðun eða slæm 

hegðun fer eftir skoðunum þeirra sem hafa félagslegt vald í samfélaginu. Hegðunin 

eða atferlið þarf ekki endilega að vera slæmt eða óæskilegt í sjálfu sér en það er 

samfélagið sem skilgreinir hegðunina og/eða atferlið sem gott eða slæmt (Siegel, 

2004).    

Virginia Satir (1967) fjallaði um mikilvægi tjáskipta í fjölskyldum þegar hún setti 

fram tjáskiptakenninguna (e. communication theory). Þar leggur hún áherslu á að 

fjölskyldum sé hjálpað til þess að geta tjáð sig á skýran og skilmerkilegan hátt. 

Samkvæmt henni er sú tjáskiptahæfni sem einstaklingar nota til að tjá sig mælikvarði 

á samskipti þeirra.        
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3 Hæfni í mannlegum samskiptum 

Að vera hæfur í mannlegum samskiptum er ekki hæfni sem einstaklingar fæðast með. 

Það er margt sem spilar inn í og sker úr um hvort og hversu hæft fólk er í mannlegum 

samskiptum. Samkvæmt fræðunum virðist það vera svo að hægt er að efla og þróa 

þessa hæfni en auðvitað spila fleiri þættir inn í eins og umhverfið sem einstaklingur 

fæðist og elst upp í sem og aðrir þættir sem bæði eru á valdi einstaklingsins sjálfs og 

sem eru ekki eða síður á valdi hans.  

3.1   Félagshæfni 

Félagsfærni (e. social skills) eða félagshæfni (e. social competence). Þó svo 

fræðimenn gera greinarmun á þessum hugtökum þá verða þau hér notuð samhliða yfir 

getu einstaklinga í samskiptum. Owen Hargie (2006) skilgreinir félagsfærni sem „ferli 

þar sem einstaklingur beitir lærðri, og stýrðri, markmiðsdrifinni, samtengdri 

félagslegri hegðun sem viðeigandi er í gefnum aðstæðum“ (Hargie, 2006, bls. 13).  

Samkvæmt skilgreiningu Hargie er félagsfær einstaklingur sá sem býr yfir þekkingu 

og getu til að sýna ákveðna hegðun (Hargie, 2006). Frank Gresham (1986) gerir 

greinarmun á hugtökunum félagsfærni og félagshæfni. Hann skilgreinir félagsfærni 

sem mælanlega hegðun eins og að eiga frumkvæði að samskiptum og það að kunna að 

hrósa öðrum og félagshæfni skilgreinir hann sem mat annarra á hegðun og færni 

einstaklingsins (Gresham, 1986). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar um 

félagshæfni sem skilnings fólks á samskiptum og hversu hæft það er í að hafa þessi 

samskipti. Aukning hefur verið á undanförnum árum í að skoða félagshæfni fólks. 

Athyglin beinist ekki síst að þeirri staðreynd að sumir hafa yfir að búa meiri 

félagshæfni en aðrir. Vegna þessa hefur sjónum verið beint að því að rannsaka 

uppsprettu og hlutverk mannlegra samskipta (Hargie, Saunders og Dickson, 1981).   

Félaghæfni eru þeir hæfniþættir sem einstaklingur býr yfir og notar þegar hann hefur 

samskipti við annað fólk. Þarna er verið að vísa til þeirrar félagshæfni sem notuð er 

við samskipti frekar en að verið sé að skilgreina nákvæmlega hvað félagshæfni er 

(Hargie, ofl, 1981). 

Til að reyna að skilgreina hvað felst í félagshæfni er nærtækast að líta til sálfræðilegra 

þátta hegðunar. Nokkrar skilgreiningar hafa verið settar fram af ýmsum fræðimönnum 

innan sálfræðinnar og skilgreinir Phillips (1978) félagshæfni á þann hátt að 

einstaklingur er talinn félagslega hæfur í samræmi við: 
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Umfang það sem hann eða hún á í samskiptum við aðra, á þann hátt sem 

fullnægir rétti hvers og eins, kröfum, ánægju eða skuldbindingum á sem 

ásættanlegastan hátt án þess að skaða eða ganga á rétt annarrar manneskju, 

kröfur, ánægju eða skuldbindingum þess sem vonandi deilir sömu gildum 

með öðrum í opnum og frjálsum samskiptum (bls.13).  

 

Schlundt og Mcfall (1985) skilgreina félagshæfni sem þá sérstöku atferlisþætti sem 

gera einstaklingnum kleift að haga sér á viðurkenndan hátt. „Hæfnin er sá hæfileiki 

sem er nauðsynlegur til að framkalla vissa hegðun með það að markmiði að takast á 

við ákveðið verkefni“ (bls. 23). Ofangreindar skilgreiningar skilgreina félagshæfni 

sem getu sem einstaklingurinn býr yfir í meiri eða minni mæli (Hargie ofl, 1981). 

Michelson, Sugai, Wood og Kazdin (1983) nefna sex atriði sem þeir telja að skilgreini 

félagshæfni. Þessi atriði eru: 

 

1. Að félaghæfni er aðallega lærð. 

2. Að félagshæfni/færni samanstandi af yrtum og óyrtum tjáskiptum. 

3. Að félagshæfni leiðir af sér skilvirk og viðeigandi upphaf og viðbrögð við 

sérstakri hegðun. 

4. Að félagshæfni hámarkar félagslega styrkingu frá öðrum.   

5. Að félagshæfni er gagnvirk í eðli sínu og krefst þess að hegðun sé 

viðeigandi á hverjum tíma og gagnkvæm. 

6. Að félagshæfni einstaklings er undir áhrifum frá umhverfisþáttum eins og 

aldri, kyni og stöðu þess sem hann á samskipti við.   

 

Þegar Hargie (1986) fjallar um þá þætti sem einkenna viðeigandi og æskilega hegðun 

bendir hann á sex þætti sem eru ríkjandi þegar kemur að skilgreiningu á félagshæfni. 

Fyrsti þátturinn snýr að hegðun sem er markmiðadrifin (e. goal-directed). Þarna er 

verið að vísa í þá hegðun einstaklingsins sem miðar að því að uppskera ákveðna 

útkomu, og er hegðunin þar af leiðandi framkvæmd með einhvern sérstakan tilgang í 

huga. Annar þátturinn snýr að samstilltri (e. interrelated) hegðun þar sem hver einstök 

hegðun stuðlar í sameiningu að því að ná sérstöku markmiði. Þriðji þátturinn snýr að 

því að hegðun skal vera viðeigandi í þeim aðstæðum sem hún á sér stað. Félagshæfur 

einstaklingur er þá hæfur til að tileinka sér þá hegðun sem fullnægir þeim kröfum sem 

sérhver einstaklingur gerir í tilgreindum aðstæðum. Fjórði þátturinn er um að 

félagshæfni er skilgreind út frá þeirri hegðun sem einstaklingurinn sýnir. Fimmti 
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þátturinn fjallar um það sjónarhorn að félagshæfni er margbreytileg hegðun sem hægt 

er að læra. Í dag er það almennt viðurkennt að flest hegðun einstaklinga sem á sér stað 

í hinu félagslega umhverfi er lærð. Sjötti og síðasti þátturinn fjallar um að félagshæfni 

einstaklingsins sé ávallt undir stjórn hans sjálfs. Þó svo að einstaklingur hafi lært 

undirstöðuþætti félagslegrar hæfni er ekki öruggt að hegðun hans beri þess merki. Má 

vera að þó svo viðeigandi hegðun sé lærð er ekki víst að einstaklingurinn hafi getu né 

þroska til að nota þá félagslegu hæfni í samskiptum sínum (Hargie ofl, 1981).  

Þær skilgreiningar sem taldar hafa verið upp hér að ofan eru ekki tæmandi þegar 

kemur að skilgreiningum á félagshæfni fólks. Þó er það svo að þessir þættir eru 

mikilvægir þegar kemur að árangursríkum samskiptum manna á milli. Hvaða þáttur 

félagshæfni hentar við hvaða kringumstæður getur þó verið misjafnt eftir aðstæðum 

hverju sinni. Þá geta atriði eins og markmið og innihald samskipta, hlutverk og 

markmið einstaklinga sem eiga samskipti, staða einstaklinga sem og önnur atriði skipt 

máli (Hargie ofl, 1981). Vegna þessa er ómögulegt að segja til um það með einhverri 

nákvæmni hvaða hegðun er viðeigandi og kemur til með að skila mestum árangri í 

öllum mögulegum aðstæðum. Félagshæfni er hægt að læra og einstaklingar efla 

hæfnina með auknum þroska. Robert Selman (1980) sálfræðingur hefur sett fram 

kenningu um hvernig hæfnin að setja sig í spor annarra og að geta greint mismunandi 

sjónarmið og samhæft þau þróast hjá unglingum. Hæfnin þróast með aldri og reynslu 

og með umfjöllun um hin ýmsu málefni hvort sem er persónuleg, siðferðileg, 

tilfinningaleg og samfélagsleg má efla hana og þroska (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007 

og Selman, 1980).      

3.2 Tilfinningagreind 

Lykilatriði tilfinningagreindar (e. emotional intelligence) eru persónuleg hæfni, 

samkennd, sjálfsmeðvitund- og stjórn,  félagsleg meðvitund og félagsleg færni. Þessa  

þætti er hægt að þjálfa með sér, og tifinningagreind vex með aldrinum (Goleman, 

1995).  Tilfinningar og samkennd eru orð sem farin eru að heyrast í æ vaxandi mæli í 

tengslum við stjórnun og forystu. Umhyggja leiðir til árangurs, fólk hefur tilfinningar 

og það veitir svörun þegar það finnur að öðrum er ekki sama um það. Vænlegt til 

árangurs í að fá fólk til að gera það sem ætlast er til að því, er að láta það finna 

umhyggju og að komið sé fram við það af virðingu. Allir þrá viðurkenningu, að vera 

vel liðnir og njóta virðingar, ef fólk finnur fyrir þessu eru viðbrögð þeirra jákvæðari 

og ákafari en ella.  
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Fólki er sama hvað þú veist þangað til það veit að þér er 
ekki sama um það.  Fyrst skaltu segja fólki að þér sé ekki 
sama um það, síðan getur þú beðið það að gera hvað sem 
er.  

                     (Hyland og Yost, 1994). 
 

Goleman (1995) kom fram með í bók sinni Tilfinningagreind nýja sýn á greind 

manna. Hann sýndi fram á að tilfinningagreind, það er að segja hvernig fólk hagar sér 

og umgengst aðra, skipti meira máli fyrir velgengni en hefðbundin greindarvísitala 

(Goleman, 2002).  Goleman útskýrir tilfinningagreind sem „Hæfnin til að greina eigin 

tilfinningar og annarra, hæfnin til að hvetja okkur sjálf og stjórna tilfinningum okkar 

og samböndum”. Goleman, Boyatzis og Mckee (2004) fjalla um fjórar víddir 

tilfinningagreindar, sjálfsvitund (e. self-consciousness), sjálfsstýring (e. self-restraint), 

félagsvitund (e. social acknowledgement) og tengslastjórnun (e. network 

management). Það er sjálfsvitundin sem hjálpar einstaklingnum að skilja og bera 

kennsl á eigin tilfinningar, þarfir og hæfileika. Bent er á að einstaklingur sem er með 

mikla sjálfsvitund er bæði raunsær og hreinskilinn á eigið ágæti. Hann er fær um að 

átta sig á veikleikum og styrkleikum sínum og getur með því lært að þekkja viðbrögð 

sín við mismunandi áreiti. Út frá sjálfsvitundinni kemur svo sjálfsstýringin og snýst 

hún um að einstaklingurinn nái þeim markmiðum sem hann setur sér. Þá skiptir máli 

að einstaklingurinn hafi getuna til að gera sér grein fyrir eigin tilfinningum svo hann 

geti betur stjórnað þeim. Ef einstaklingur gerir sér ekki grein fyrir eigin tilfinningum 

er hætta á að hann láti tilfinningarnar stjórna sér. Með félagsvitund er einstaklingur 

meðvitaður um líðan þeirra sem í kringum hann eru. Að skilja og geta sett sig í spor 

annarra, það er sýna samkennd með öðrum er mikilvægasti þáttur félagsvitundarinnar. 

Tengslastjórnun felur svo í sér allar hinar þrjár víddirnar og snýst hún um að sá sem 

leiðir hafi yfir að búa sannfæringakrafti og geti stjórnað ferðinni. Sá einstaklingur sem 

er fær í tengslastjórnun getur með því að þekkja og stjórna eigin tilfinningum, lært að 

þekkja og stjórna tilfinningum annarra (Goleman o.fl., 2004).  

Hvað viðkemur samskiptum þá er sá sem er tilfinningagreindur góður í mannlegum 

samskiptum. Hann er góður hlustandi og spyr réttu spurninganna á réttum tíma. 

Tilfinningagreind snýst einnig um að vera hreinskilinn á eigin tilfinningar og líðan. 

Að geta tjáð þessar tilfinningar er líka mikilvægt sem og að vera einlægur og traustur í 

samskiptum. Sjálfsvirðing er mikilvægur hluti tilfinningagreindar, þegar talað er um 

sjálfsvirðingu er verið að vísa til þeirra hæfni einstaklingsins að hafa og kunna að 
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meta sjálfan sig og sjá það góða sem hann hefur fram að færa. Hann þarf einnig að 

vera ákveðinn og öruggur þannig að hann geti tjáð sig um þau málefni sem skipta máli 

hverju sinni. Að hafa ríka ábyrgðartilfinningu er mikilvægt og einstaklingur þarf að 

geta axlað ábyrgð á eigin gjörðum. Einstaklingurinn þarf líka að búa yfir hæfni til að 

vinna í hóp og vita hvenær honum ber að taka forystu sem og að geta leyst ágreining á 

þann hátt að niðurstaðan er sanngjörn fyrir hlutaðeigandi aðila (Goleman, 1995). Aðrir 

fræðimenn hafa fjallað um hugtakið tilfinningagreind og má þar helst nefna 

sálfræðingana John Mayer og Peter Salovey (2007). Þeir skilgreina tilfinningagreind 

með því að vísa í þá hæfni einstaklinga að hafa getuna til að viðurkenna tilfinningar 

og tengsl sín og út frá því byggist rökhugsun og leit að lausnum á vanda. Þeir telja 

ennfremur að tilfinningagreind feli í sér þá hæfni að skynja tilfinningar, skilja 

upplýsingar sem tilfinningarnar fela í sér og hafa stjórn á þeim (Goleman, 2000, 

Brackett, Mayer og Salovey, 2007 og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).   

3.3 Fjölgreindarkenning Gardners     

Sálfræðingurinn Howard Gardner sem er prófessor í sálar- og menntunarfræðum við 

Harvard háskóla og prófessor í taugafræði við Boston háskóla hefur skoðað og metið 

misjafna hæfnisþætti fólks. Hann gerði rannsókn um mannlega möguleika og með því 

vildi hann í rauninni auðga hugmyndir manna á gerðum mannsheilans.  Gagnrýni hans 

á hugmyndir á greind og á stöðluð greindarpróf varð til þess að hann vildi breyta 

hugmyndum fólks á hugtakinu greind. Hann kom fram með kenningu um að fólk geti 

búið yfir fjölþættri greind. Gardner (1993) teflir fram átta misjöfnum tegundum af 

greind sem eru rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, umhverfisgreind, sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind. Vegna 

umfjöllunarefnis verkefnisins verður hér eingöngu fjallað um samskipta- og 

sjálfsþekkingargreind.  

Í samskiptagreind er lögð áhersla á að einstaklingurinn skilji og sé meðvitaður um 

eigin skapgerð, skilji sínar tilfinningar og annarra, áhuga og óskir. Þar er einnig lögð 

áhersla á næmni bæði hvað varðar yrt og óyrt tjáskipti. Einstaklingurinn er hæfur í 

mannlegum samskiptum og á auðvelt með samstarf með öðrum (Armstrong, 2001). 

Unglingar sem taldir eru samskiptagreindir eru meðal annars félagslyndir, bera 

umhyggju fyrir öðrum, eru vinamargir og taldir vera efni í leiðtoga (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfsþekkingargreind leggur aðallega áherslu á að 

einstaklingurinn þekki sjálfan sig. Þar skiptir máli atriði eins og sterk sjálfsmynd, 
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þekking á eigin veik- og styrkleikum, sjálfsvirðing og sjálfsagi. Einnig er lögð áhersla 

á að einstaklingurinn hafi hæfni til að greina á milli tilfinninga sinna og getu og geti 

tjáð líðan sína og langanir. Þeir unglingar sem hafa yfir að búa sjálfsþekkingargreind 

eru sjálfstæðir og hafa góða sjálfsvirðingu. Þeir velja sér markmið og finna sjálfir 

leiðir til að ná þeim og þeir læra af mistökum sínum (Armstrong, 2001 og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þessar tvær tegundir af greind samskipta- og 

sjálfsþekkingargreind geta í raun ekki án hvor annarrar verið. Þegar Gardner setti fyrst 

fram fjölgreindarkenninguna árið 1993 notaði hann orðið persónugreindir yfir báðar 

greindirnar svo háðar og samofnar eru þær hvor annarri (Armstrong, 2001).  

3.4    Siðferðiskennd  

Samkvæmt Geir Þ. Þórarinssyni (2005) er siðferði fólgið í þeim reglum sem reynir á í 

daglegum samskiptum fólks. Það eru reglur sem varða lifnaðarhætti fólks, breytni þess 

og hvernig það á samskipti við fólk, dýr og umhverfi. Siðferði táknar þá þær kröfur 

sem gerðar eru til einstaklinga um æskilega hegðun og breytni þegar kemur að því að 

greina á milli þess sem er gott eða slæmt og rétt eða rangt. Páll Skúlason (1990) fjallar 

um að einstaklingar standi frammi fyrir siðferðislegum úrlausnarefnum á degi hverjum 

í samskiptum sínum við aðra. Jafnframt fjallar hann um skiptingu á gæðum í veraldleg 

gæði, andleg gæði og siðferðileg gæði. Til að geta lifað góðu og farsælu lífi er 

nauðsynlegt að hafa aðgang að öllum þessum gæðum.  Hann segir þó að þegar öllu er 

á botninn hvolft velti allt annað á siðferðisgæðunum, sem fela meðal annars í sér 

réttlæti, virðingu, ást og vináttu.  Siðferðislegum gæðum skiptir Páll Skúlason upp 

eftir tegundum samskipta. Þá taka gildin réttlæti og virðing á öllum almennum 

samskiptum sem einstaklingar eiga sín á milli og gildin ást og vinátta eiga við öllu 

nánari samskipti. Er þá átt við persónuleg samskipti svo sem við fjölskyldu og vini. 

Gildin skynsemi og frelsi taka svo á tengslum einstaklingsins við sjálfan sig. Án 

þessara gæði spillist líf fólks (Páll Skúlason, 1990, og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Megin einkennum siðferðisgæða skiptir Páll Skúlason (1990) í eftirfarandi 

undirflokka eftir samskiptum: 

 

- Réttlæti er eftirsóknarvert í öllum samskiptum, því að ranglæti 

veldur óhamingju og böli, bæði fyrir þann sem veldur og þann 

sem fyrir því verður. 
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- Kærleikur, ást og vinátta eru eftirsóknarverð í öllum nánum 

samskiptum fólks, því að sérhverri manneskju er eðlilegt að þrá 

blíðu og vilja veita öðrum hana. 

- Dómgreind og sjálfræði eru eftirsóknarverð fyrir hvern 

einstakling, því að þau eru forsenda þess að hann geti staðið á 

eigin fótum og lagt mat á gæði lífsins. 

(Páll Skúlason, 1990, bls. 31) 

 

 James Rachels (1997) setti fram hugmynd um lágmarkssiðferði. Þá felur siðferði í sér 

þá lágmarkskröfu að fólk reyni að haga breytni sinni í samræmi við það sem er 

skynsamlegt. Að hegðun og athafnir styðji við að gera það sem bestu rök styðja að 

gert sé en jafnframt er mikilvægt að tekið sé tillit til sjónarmiða og hagsmuna annarra í 

leiðinni. Einstaklingur sem uppfyllir lágmarkssiðferði er samviskusamur og 

óhlutdrægur í garð þeirra aðila sem í kringum hann eru hverju sinni og verða fyrir 

áhrifum að breytni hans. Hér er lagt upp úr því að einstaklingurinn skoðar og kannar 

staðreyndir í þaula og íhugar hvaða þýðingar þær hafa fyrir sig og tengda aðila. 

Tiltekin hegðun er ekki samþykkt fyrr en kannað hefur verið hvað felst í þeirri hegðun 

og komið hefur í ljós að hún er réttmæt. Einstaklingurinn er viljugur að hlusta á rödd 

skynseminnar og er jafnvel tilbúinn að láta af eigin sannfæringu ef þess þarf 

(Rachels,1997). Þegar fjallað er um misjafnar siðferðiskenningar er eitt sem er 

næstum sammerkt með þeim öllum. Það er krafan um óhlutdrægni. Þá er verið að vísa 

til þeirrar grunnhugmyndar að hagsmunir hvers og eins eru jafn mikilvægir. Velferð 

allra er jafn mikilvæg. Það sem krafan um óhlutdrægni er í raun og vera að segja er að 

það er alls ekki æskilegt að koma fram við fólk af geðþótta og meðhöndla fólk á 

ólíkan hátt ef ekki liggja því til grundvallar góð og gild rök (Rachels,1997). 

 

Ivan Boszormenyi-Nagy (1973) setti fram kenningu um hulin hollustubönd í 

fjölskyldum. Kenninguna byggði hann á athugunum sínum sem fjölluðu um 

samskiptamunstur í fjölskyldum og fræðilegum hugtökum sem hann þróaði undir 

áhrifum af evrópskum menningar- og stjórnmálaviðburðum fyrr á öldinni. 

Boszormenyi-Nagy fjallar um samskiptasiðfræði út frá fræðilegri umræðu Martins 

Bubers. Sú samskiptasiðfræði er í anda „ég-þú“ (e. „I-Thou“) og snýst um að hegðun 

einstaklinga ákvarðast af því siðræna afli sem felst í gagnkvæmni mannlegra 

samskipta og umhverfis (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 189). Sú kvöð sem 
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einstaklingurinn finnur hjá sér og reynist öðrum vel er undirstaða þess að hann er 

tilbúinn að ganga gegn eða jafnvel fórna eigin hagsmunum í þágu annarra 

einstaklinga. Þarna eru einstaklingar að lúta kvöðum af siðrænum toga sem tengjast 

viðurkenningu og innra samþykki á ákveðinni breytni. Boszormenyi-Nagy lítur á 

samstöðuafl sem uppbyggilegt, jákvætt afl í mótun fjölskyldusamskipta og 

tilfinningatjáskipta og í rauninni segir það til um þá möguleika sem einstaklingurinn 

hefur til að njóta sín og þroskast bæði sem einstaklingur sem og samfélagsvera 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 189-190). Þegar Boszormenyi-Nagy fjallar um 

hollustuhugtakið þá er hann að vísa í það að til þess að einstaklingur geti talist tryggur 

hópfélagi þurfi hann að hafa tileinkað sér gildi og væntingar hópsins og gert þau að 

sínum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 190).  

Siðfræði eru fræði sem notuð eru til að útskýra siðferði mannsins. Leitast siðfræðin 

við að skoða leiðirnar sem mennirnir nota til að lifa saman og deila góðu og slæmu. 

Innan siðfræðinnar eru til margar kenningar og einnig falla önnur fræði þar undir eins 

og til dæmis dyggðasiðfræðin (Rachels, 1997). Dyggðasiðfræðin snýst um það hvað 

það er sem gerir manninn dyggðugan. Dyggð er skilgreind sem sérstakur eiginleiki í 

fari fólks sem sést í daglegu lífi þeirra og verkum. Aristóteles kom fram með 

dyggðasiðfræðina og fjallar hún um að það sé gott að maðurinn er dyggðugur og dæmi 

um dyggðir eru kurteisi, dugnaður, sanngirni, góðvild, umburðarlyndi og réttlæti. 

Aðrir fylgismenn hugmyndafræði Aristóteles voru Platon og Sókrates og vörpuðu þeir 

fram spurningunni: ...Hvaða persónueiginleikar gera mann að góðum manni?..  

(Rachels, 1997, bls. 210). 

3.5 Samskiptahæfni 

Eins og hefur komið fram hér að ofan reynir á samskipti fólks alla daga. Fólk á í 

samskiptum við fjölbreyttan hóp fólks á degi hverjum og til að samskiptin geti farið 

fram á sem áhrifaríkastan og eðlilegastan hátt og skili þeim árangri sem sóst er eftir 

hverju sinni er umhugsunarvert að skoða hvað það er sem einkennir góð samskipti. 

Einnig er vert að velta fyrir sér hvort og að hvaða marki hægt er að tileinka sér 

samskiptahæfni. Er samskiptahæfni lærð, er hægt að æfa sig í samskiptahæfni, er hún 

meðfædd eða fer samskiptahæfni einstaklingsins eftir uppeldi og umhverfinu sem 

hann elst upp í. Hæfni fólks í mannlegum samskiptum er mjög misjöfn eftir 

einstaklingum en þegar öllu er á botninn hvolft er það jafn mikilvægt öllum 
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einstaklingum að hafa þann hæfileika að geta átt í mannlegum samskiptum á gefandi 

og ásættanlegan hátt.     

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar um að lykillinn að gefandi og þroskandi 

samskiptum sé virðing og umhyggja. Hún talar einnig um að hægt sé að efla 

samskiptahæfni og siðferðiskennd barna og unglinga með því að þroska hugsun þeirra 

um ýmis félagsleg, tilfinningaleg og siðferðileg efni. Með því að vinna að því 

markvisst eflist hæfni þeirri í daglegum samskiptum.  

Framkvæmdin sem slík að efla hæfni barna og unglinga snýst um að móta hugsun 

þeirra til dæmis með því að láta þau finna leiðir í huganum um hvernig leysa megi hin 

ýmsu ágreiningsmál. Annað skrefið í að bæta samskiptahæfni þeirra væri að reyna að 

hafa áhrif á hegðun þeirra og athafnir. Þá koma til skjalanna atriði eins og hvernig 

ágreiningsmálin eru leyst. Sigrún (2007) fjallar um að hægt sé að skoða 

samskiptahæfni barna og unglinga meðal annars út frá því hvernig þau finna til með 

öðrum, sýna samúð og samlíðan. Viss hegðun barna og unglinga vísar í mismunandi 

tegundir þroska og vísar til dæmis sú hegðun sem þau sýna þegar þau vinna með 

öðrum og sýna öðrum hjálpsemi í félagsþroska þeirra. Tilfinningaþroski tekur á því 

hvernig börn og unglingar finna til með öðrum og sýna samúð og samlíðan. 

Tilfinningaþroski felur einnig í sér getuna hjá hverjum og einum einstaklingi til að 

þekkja og greina tilfinningar sínar og hafa þroska til að stjórna þeim tilfinningum. 

Siðferðiskennd vísar til þess hvernig börn og unglingar huga að því sem er réttlátt og 

sanngjarnt í samskiptum sínum við aðra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Í bók sinni Virðing og Umhyggja; Ákall 21. aldar fjallar Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) um að sú hæfni að setja sig í spor annarra og það að geta samhæft mismunandi 

sjónarmið sé grunnur að samskiptahæfni fólks. Þarna eru í raun um að ræða tvo 

misjafna hæfnisþætti sem fara ekki endilega alltaf saman. Þegar fjallað er um þá hæfni 

að geta sett sig í spor annarra er verið að vísa til skilnings einstaklingsins á eigin 

sjónarmiðum sem og hvernig sá einstaklingur skilur sjónarmið annarra. Hæfnin felst í 

því að eins miklu leyti og hægt er að setja sig inn í hugsanir annarra, upplifa 

tilfinningar þeirra og athafnir. Hæfnin að geta samhæft mismunandi sjónarmið gengur 

svo lengra en fyrrnefndur hæfnisþáttur og snýr að því að taka þessi ólíku sjónarmið og 

samræma þau. Þá er einstaklingurinn búinn að vega og meta aðstæður, skoða málið frá 

ólíkum sjónarhornum og nú tekur hann afstöðu sem byggð er á sjónarmiðum 

hlutaðeigandi aðila.   



- 30 - 

Þau gildi sem Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að eigi að vera í öndvegi þegar 

kemur að samskiptum eru samkvæmt mynd 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mynd 1. Gildi samskipta í öndvegi samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttir (2007). 

Að teknu tilliti til þeirra atriða sem Sigrún telur að einkenni samskipti í öndvegi má 

sjá að í rauninni snúast samskipti um að hver og einn einstaklingur tileinka sér góð 

gildi sem viðurkennd eru í hverju samfélagi fyrir sig. Þetta eru atriði sem flestum kann 

að finnast eðlileg og fylgja þeim því ómeðvitað í öllum sínum samskiptum en fyrir 

aðra eru þetta þættir sem þá jafnvel skortir og iðka því ekki í samskiptum sínum. Því 

er nauðsynlegt að geta borið kennsl á þau atriði sem einkenna góð samskipti svo að 

hægt sé að skerpa þau og kenna þeim einstaklingum sem skortir færni á þessum 

sviðum svo að þeir geti lært að eiga góð samskipti. 

       

3.6 Mikilvægi samskiptahæfni á vinnustað 

Góð samskiptahæfni er næstum ófrávíkjanleg krafa í öllum viðskiptum. Í rauninni 

segir þessi hæfni til um hvort fyrirtæki nær árangri eða ekki. Lee Iacocca, fyrrum 

forstjóri Chrysler sagði eitt sinn „þú getur haft frábæra hugmynd, en ef þú getur ekki 

komið henni frá þér, þá kemur hún þér ekkert áleiðis“ (e. “you can have brilliant 

ideas, but if you can’t get them across, they won’t get you anywhere”) 

(Demitropoulos, 2010). 

Jojo Tabares hefur áratuga reynslu á sviði samskipta og er hún höfundur bókarinnar 

Say What You Mean- The Language of Leadership þar sem hún fjallar um hversu 

áhrifarík samskiptahæfni sé. Hún telur að samskiptahæfni sé mjög mikilvæg, 
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sérstaklega á upplýsingaöldinni. Hún segir að rannsóknir sýna að þeir sem eru góðir í 

samskiptum eru ánægðari, gengur betur í skóla og ná meiri velgengni almennt en þeir 

sem hafa yfir að búa síðri eða takmarkaðri samskiptahæfni. Hún telur einnig að því 

meira sem börnum er kennt og þau æfð í samskiptahæfni því meiri líkur á að þau geti 

á árangursríkan hátt tjáð skoðanir sínar og hugmyndir (Tabares, 2004).   

Robert Levasseur (1994) fjallar í grein sinni „People skills-don´t make the grade but 

miss the point“ um mikilvægi þess að námsmenn læri „fólksfærni“ (e. people skills). 

Þar ræðir hann um þörfina á því að námsmenn þurfi að tileinka sér færni í mannlegum 

samskiptum, hópavinnu og leiðtogafærni. Hann gengur lengra og fjallar um að það er 

nauðsynlegt fyrir starfssfólk námsstofnana að finna leiðir til að kenna nemendum 

sínum fyrrnefnda færni þætti.  Starfsmenn þessara stofnana þurfa að átta sig á hvaða 

færni og geta er mikilvæg fyrir námsmenn svo að þeir geti í framtíðinni mætt 

síbreytilegu atvinnuumhverfi (Levasseur, 1994). Fellers tekur undir með Levasseur að 

vegna sífelldra breytinga í vinnuumhverfinu er mikilvægt að starfsmenn námstofnana 

búi nemendur undir að geta náð árangri. Til þess að svo megi verða er þörf á að kenna 

þeim bæði efnislega færni (e. physical skills) og mannlega færni (e. interpersonal 

skills) (Fellers, 1996 og Levasseur, 1994).  

Það eru margar athuganir sem hafa verið gerðar á því hvaða eiginleikum 

vinnuveitendur eru að leita eftir þegar þeir ráða fólk, og niðurstöður sína að þættir eins 

og samskiptahæfni, leiðtogahæfni, hæfnin til að geta lært og aðlagast breytingum og 

hæfnin að til að geta unnið í hóp skipta oftar en ekki miklu máli (Fellers, 1996).     

Áhrifarík samskipti á vinnustað fela meðal annars í sér að miðla skilaboðum til 

viðtakanda á skýran og skýlausan hátt. Í því felst einnig að geta tekið við upplýsingum 

frá öðrum með eins lítilli röskun og óþægindum eins og mögulegt er. Þessar 

samskiptaaðferðir fela í sér að bæði sendandi og viðtakandi þurfa að leggja það á sig 

að hafa upplýsingarnar í því formi að þær séu auðskiljanlegar og þannig matreiddar að 

þær valdi ekki misskilning. Ef upplýsingar frá sendanda komast ekki rétt til skila til 

viðtakanda getur það leitt til ruglings og glataðra tækifæra í sumum tilvikum.  Í 

rauninni eru samskipti aðeins árangursrík þegar bæði sendandi og viðtakandi skilja 

upplýsingarnar á þann hátt sem afleiðingar af samskiptunum. Þegar einstaklingur 

kemur skilaboðum sínum áfram á árangursríkan hátt , þá er hann að miðla hugsunum 

sínum og hugmyndum  til annarra með skilvirkum hætti (about.com:Human 

Resources, á.á).  
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Í nýlegum rannsóknum sem gerðar voru af háskóla einum í Pittsburg hjá fyrirtækjum 

sem höfðu yfir að ráða fleiri en 50.000 starfsmönnum kom í ljós að samskiptahæfni 

var nefnd sem ein af mikilvægari hæfnisþáttum sem góðir stjórnendur höfðu yfir að 

búa. Kom einnig í ljós að ásamt samskiptahæfni voru það atriði eins og að geta á 

góðan og árangursríkan hátt miðlað upplýsingum bæði á skriflegan og munnlegum 

hátt og hæfnin til að geta unnið með öðrum nefnd sem þeir áhrifaþættir sem skera úr 

um velgengni í starfi (MindTools, á.á).  

Hæfileikinn að geta tjáð sig á árangursríkan hátt er þannig nauðsynlegur fyrir 

einstaklinga sem stefna á velgengni í starfi. Auðvitað fer það eftir aðstæðum, 

starfsgreinum og öðrum utanaðkomandi þáttum hversu mikil áhersla er lögð á 

samskiptahæfni einstaklinga. Það sem hver og einn einstaklingur ætti þó að gera er að 

meta í hvaða aðstæðum fyrir sig, það er að segja við hverja hann er að eiga samskipti, 

af hverju samskiptin eiga sér stað og hver æskileg útkoma úr samskiptunum sé og út 

frá því meta hvernig hegðun kemur til með að veita viðkomandi einstaklingum sem 

bestu mögulega útkomu (MindTools, á.á).  

Watson Wyatt´s framkvæmdu rannsókn í 300 fyrirtækjum víðs vegar um heiminn á 

árunum 2009 og 2010 sem fjallaði um samskipti í fyrirtækjum. Þar kom í ljós að í 

þeim fyrirtækjum þar sem samskiptin eru lituð af hugrekki, nýsköpun og aga er 

líklegra að fyrirtækið nái árangri og hafi yfir að ráða starfsmönnum sem eru virkir 

þátttakendur í fyrirtækinu og starfsemi þess. Samkvæmt sömu rannsókn kom í ljós að 

fyrirtæki sem eru með skilvirk innri samskipti eiga auðveldara með að gera starfsmenn 

sína að virkum þátttakendum í fyrirtækinu, halda í lykilstarfsmenn, skapa virði fyrir 

viðskiptavini og færa hluthöfum betri arðsemi. Í annarri rannsókn eftir sömu aðila 

kom í ljós að fyrirtæki sem eiga árangursrík samskipti við starfsmenn sína skila 

góðum árangri. Rannsóknin sýndi að arðsemi fyrirtækja síðustu fimm árin er 47% 

hærri hjá fyrirtækjum sem talin eru viðhafa samskipti sem eru áhrifarík og skilvirk 

heldur en hjá fyrirtækjum sem ekki eru talin viðhafa skilvirk og árangursrík samskipti. 

Ennfremur sýnir rannsóknin að þau fyrirtæki sem leggja áherslu á samskiptahæfni, eru 

mun líklegri til að fjárfesta í utanaðkomandi aðstoð fyrir leiðtoga og stjórnendur sína 

til að þjálfa samskiptahæfni þeirra til að þeir eigi auðveldara með samskipti við 

starfsmenn sína (Demitropoulos, 2010).  
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Bolotsky og Christensen (2004) fjalla um breytingar sem hafa orðið á samskiptaformi 

fyrirtækja á 21. öldinni. Þeir benda á að samskipti sem eiga sér stað í fyrirtækjum eru í 

sífellt minna mæli að eiga sér stað augliti-til-auglitis. Það sem hefur tekið við af 

mannlegum samskiptum er upplýsingatæknin. Ein rannsókn sem gerð var í 93 

fyrirtækjum Fortune 500 sýndi að 42% allra starfsmanna átti samskipti í gegnum 

tölvupóst. Með tilkomu nýrrar tækni og háværum kröfum um að fyrirtæki séu búin 

öllum nýjungum á markaðnum hefur þó krafan á þróun félagslegrar færni starfmanna 

ekki dvínað. Kröfurnar hafa í raun einungis verið auknar, því að nú þurfa starfsmenn 

stöðugt að þróa með sér færni hvað varðar tæknina sem og félagslega færni. Í húfi er 

að mannlegi þáttur fyrirtækja bíði í lægra haldi fyrir tækninni og hafa í dag mörg 

fyrirtæki beðið hnekki vegna skorts á trausti (Hallowell, 1999). Traust á milli 

starfsmanna er einmitt talið vera einn af lykilþáttum áhrifaríkra samskipta innan 

vinnuhópa og fyrirtækja (Bolotsky og Christensen, 2004). 
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4 Rannsókn á stöðu samskiptahæfni ungs fólks á 21.   

öldinni    

Eins og greint er frá í inngangi verða framkvæmdar tvær aðskildar rannsóknir. Notast 

verður við tvær rannsóknaraðferðir, í fyrsta lagi er notast við megindlega 

rannsóknaraðferð (e. quantitative research). Með henni er ætlunin að kanna viðhorf 

foreldra og kennara til stöðunnar á samskiptahæfni unglinga á 21. öldinni. Í öðru lagi 

er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). Henni er beitt til 

að kanna viðhorf vinnuveitenda til stöðunnar á samskiptahæfni ungs vinnuafls á 21. 

öldinni. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Hér á eftir verður fjallað lítillega um rannsóknaraðferðirnar tvær sem notaðar eru í 

þessu verkefni við að leita svara við rannsóknarspurningunni:  

Hver er staðan á samskiptahæfni ungs fólks árið 2010? 

4.1.1 Megindleg rannsókn 

Þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative research) eru 

rannsakaðir stórir hópar eða úrtök sem eru dæmigerð fyrir þá. Leitast er við að 

rannsaka hegðun á sem hlutlausastan hátt, við eðlilegar eða tilbúnar aðstæður. Gengið 

er út frá því að félagslegur veruleiki sé fremur stöðugur. Gagnaöflun einkennist af 

fyrirfram ákveðnum prófunum, spurningalistum og mælingum. Úrvinnsla gagna felst 

meðal annars í tölfræðilegri greiningu, tölfræðilegri lýsingu og talningu ásamt því að 

kanna tengsl á milli breyta (Gall, Borg og Gall, 1996).  

Þegar megindlegri rannsóknaraðferð er beitt er tilgáta sett fram áður en rannsókn hefst 

og er rannsóknin til þess fallin að sannreyna þá tilgátu (Esterberg, 2002). Við túlkun 

niðurstaða verður notast við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) en það er 

einföld lýsing á niðurstöðum. 

4.1.1.1 Framkvæmd 

Í megindlegu rannsókninni var notast við hentugleika úrtak (e. convenience sampling). 

Þessi gerð úrtaks var talin heppilegust vegna þess að skýrsluhöfundur hafði greiðan 

aðgang að úrtaki vegna búsetu sinnar og stöðu í því sveitarfélagi sem rannsóknin fór 

fram. Í sveitarfélaginu eru tveir stórir grunnskólar og taldi höfundur að tiltekið úrtak 

ætti að geta gefið góða mynd af stöðu mála almennt. 
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Til að auka líkur á góðri þátttöku þeirra sem féllu í úrtakið var ákveðið að hafa 

samband við stjórnendur skólanna tveggja og kynna fyrir þeim verkefnið sem og 

nauðsyn þess að sem flestir tækju þátt til  að fá sem marktækastar niðurstöður. Beðið 

var um að stjórnendur sendu á foreldra allra barna skólanna í áttunda, níunda og 

tíunda bekk rafræna könnun á netföng þeirra. Einnig voru stjórnendur beðnir um að 

senda á kennara barna í áttunda, níunda og tíunda bekk beggja skólanna samskonar 

rafræna könnun til að hægt væri að bera saman svör foreldra annars vegar og 

kennaranna hins vegar.  

Auk þess að kynna verkefnið fyrir stjórnendum skólanna fylgdi spurningalistunum 

kynningartexti þar sem útskýrð voru markmið könnunarinnar og tilgangur 

verkefnisins (sjá viðauka A). Þátttakendum var einnig gert grein fyrir áætluðum tíma 

sem tæki að svara könnuninni, um 5 mínútur, og mikilvægi þess að taka þátt til að 

áreiðanleiki niðurstaðna yrði sem mestur. Að farið yrði með öll gögn sem trúnaðarmál 

og að nafn þeirra, barna þeirra né skóla kæmi hvergi fram, hvorki á svarblaðinu né í 

úrvinnslu.  

Tölvupóstur var sendur af stjórnendum skólanna á netföng allra þátttakenda á 

dögunum 28. ágúst til 31. ágúst 2010 þar sem foreldrum var vísað á vefslóð sem 

innihélt spurningalista (sjá viðauka B) og kennurum var vísað á vefslóð sem innihélt 

spurningalista (sjá viðauka C). 

4.1.1.2  Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af foreldrum og kennurum barna í áttunda, níunda og tíunda 

bekkjum tveggja fjölmennra grunnskóla með samtals 1.417 nemendum í sveitarfélagi 

á höfuðborgarsvæðinu. Ekki var hægt að áætla nákvæman fjölda þátttakenda þar sem 

misjafnt er hversu margir kennarar koma að kennslu barna á þessu stigi. Í öðrum 

skólanum voru sendir spurningalistar á 30 kennara og 334 aðstandendur barna í 

áttunda, níund og tíunda bekk. Í hinum skólanum voru sendir út spurningalistar á 

aðstandendur samtals 190 barna í áttunda, níunda og tíunda bekk. Í þeim skóla voru 

sendir út spurningalistar á 15 kennara sem koma að kennslu þessara sömu bekkja.  

Svarhlutfall könnunar sem send var á foreldra var 40,6% miðað við áætlaðan fjölda 

þátttakenda og svarhlutfall könnunar sem sendur var á kennara var 43,6% miðað við 

áætlaðan fjölda þátttakenda. Þátttakendurnir dreifðust þannig eftir bekkjunum þremur  

48% eiga barn í áttunda bekk, þeir sem eiga barn í níunda bekk eru 35% og þeir sem 

eiga barn í tíunda bekk eru 17%. Í hópi kennara voru 23,5% sem kenna aðallega 
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áttunda bekk, 35,3% sem kenna aðallega níunda bekk og 41,2% sem kenna aðallega 

tíunda bekk (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda, skipting eftir í hvaða bekk foreldrar eiga barn og 

hvaða bekk kennarar kenna aðallega. 

Bekkur Foreldrar Kennarar

Áttundi 48,0% 23,5%

Níundi 35,0% 35,3%

Tíundi 17,0% 41,2%

Heildarfjöldi 100,0% 100,0%  

 

4.1.1.3 Mælitæki 

Spurningarlistarnir tveir sem notaðir eru í þessari könnun voru hannaðir af höfundi 

rannsóknarinnar og inniheldur  spurningalistinn  ætlaður  foreldrum 22 spurningar (sjá 

viðauka B) og sá sem  ætlaður er kennurum inniheldur 23 spurningar (sjá viðauka C).  

Þeir voru settir á rafrænt form á vefsíðunni google docs. Í spurningalistanum sem var 

ætlaður foreldrum voru tuttugu  spurningar settar fram í formi fullyrðinga þar sem 

svarmöguleikarnir voru á fimm bila Likert-kvarða: Mjög sammála, frekar sammála, 

hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Ein spurning 

snéri að kyni barns þeirra og ein um í hvaða bekk barnið þeirra er núna, skólaárið 

2010-2011. Spurningalistinn sem ætlaður var kennurum innihélt tuttugu og tvær 

spurningar í formi fullyrðinga þar sem svarmöguleikarnir voru á fimm bila Likert-

kvarða: Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála. Að lokum var ein spurning um hvaða bekk þeir kenndu 

aðallega. 

4.1.1.4 Úrvinnsla 

Tölfræðiforritið Excel var notað við úrvinnslu gagna sem og við gerð mynda, en þær 

gegna veigamiklu hlutverki við túlkun gagnanna. 

4.1.2 Eigindleg rannsókn   

Eigindleg aðferðafræði (e. qualitative research) veitir innsýn og skilning á 

viðfangsefninu með orðum, lýsingum og setningum.  Þessi rannsóknaraðferð er lítið 

mótuð og hún byggir á litlum úrtökum til að veita innsýn og skilning í 

rannsóknaraðstæður (Haukur Freyr Gylfason, 2007). Eigindleg aðferðafræði er einmitt 

talin hentug þegar reynt er að auka innsýn og skilning á reynslu og upplifun fólks. 
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Samanborið við megindlega aðferðafræði þá gefur eigindleg aðferðafræði möguleika á 

að fara dýpra ofan í einstaka efnisþætti (Posavac og Carey, 1997).  

Það sem er einkennandi fyrir eigindlegar rannsókanaraðferðir er að þær byggja á 

lýsandi sönnunargögnum og aðleiðslu (e. induction),  það er að segja kenningarnar og 

tilgáturnar koma frá gögnunum sjálfum, það er rannsakandinn öðlast alltaf meiri og 

meiri skilning eftir því sem líður á rannsóknina og fær hlutina í betri samhengi 

(Esterberg, 2002).  Vegna þess að rannsóknin byggir á aðleiðslu felur það í sér að 

kenning er sett fram eftir að úrvinnsla gagna er lokið en ekki áður en gagnasöfnun 

hefst (Bogdan og Biklen, 2003). Rannsakandanum er umhugað um að skilja fólk og 

fyrirbæri sem hann er að skoða hverju sinni og það á þeirra eigin forsendum. 

Rannsakandinn hefur áhuga á því hvaða merkingu einstaklingar leggja í líf sitt og 

kringumstæður, það er hvernig fólk upplifir aðstæður sínar. Má því segja að verið sé 

að leitast eftir því að skilja hvernig einstaklingar byggja upp félagslegan raunveruleika 

sinn (Bogdan og Biklen, 2003).   

Sú reynsla, þær skoðanir og sá bakgrunnur sem rannsakandinn býr yfir hefur allt áhrif 

á hvaða efni verður fyrir valinu, frá hvaða sjónarhorni er tekið á efninu og hvaða 

þættir verða sérstaklega skoðaðir í rannsókninni (Taylor og Bogdan, 1998). Höfundur 

rannsóknarinnar hefur ávallt haft mikinn áhuga á samskiptum í hvaða formi sem er og 

hefur áhyggjur af því hvernig samskipti ungs fólks hafa þróast síðastliðin ár. Er það 

meðal annars vegna utanaðkomandi þátta eins og til dæmis umhverfis og örra 

breytinga í samfélaginu að þessi rannsóknaraðferð er kjörin í þessa rannsókn. Er það 

til dæmis vegna þeirra eiginleika sinna að auðvelt er að  kanna viðhorf og skoðanir 

einstaklinga og fá þannig dýpri skilning á upplifun þeirra á málefninu til umræðu. 

4.1.2.1  Framkvæmd 

Í seinni rannsókninni sem gerð var samkvæmt eigindlegri aðferðafræði voru tekin 

hálfopin viðtöl (e. open-ended interview) við fimm fyrirfram valda viðmælendur. 

Þegar notast er við hálfopin viðtöl er stuðst við viðtalsramma en viðmælandi hefur 

tækifæri til að hafa áhrif á viðtalið.  

Viðmælendurnir voru valdir eftir viðmiðum sem sett voru fram í upphafi 

rannsóknarinnar og (koma fram í kaflanum um þátttakendur) og eru til þess fallin að 

geta varpað ljósi á viðhorf og skoðanir vinnuveitenda sem hafa reynslu og þekkingu á 

samskiptahæfni ungs fólks á 21. öldinni. 
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4.1.2.2   Þátttakendur 

Við val á þátttakendum voru sett þau viðmið að viðmælendur höfðu haft eða hafa í 

vinnu hjá sér ungt fólk. Þegar fjallað er um ungt fólk í þessum hluta verkefnisins er 

verið að vísa til fólks á aldrinum 16 ára til 25 ára.  Þátttakendur voru svo valdir 

markvisst út frá því og reynt var að finna þátttakendur sem hafa töluverða reynslu í að 

vinna með eða hafa í vinnu hjá sér einhvern fjölda af ungu fólki, og hafa jafnvel gert í 

gegnum árin. Einnig var reynt að velja viðmælendur sem höfðu reynslu í að starfa 

með eldra fólki (hér skilgreint eldra en 25 ára).  Aðgengi að þátttakendum var fengið 

með því að finna fyrirtæki sem vitað er að hafa starfsmenn sem spanna sem breiðasta 

aldursbilið. 

4.1.2.3  Gagnaöflun 

Við gagnaöflun var farin sú leið að taka hálfopin viðtöl við fimm einstaklinga sem 

hafa haft ungt fólk í vinnu hjá sér. Reynt var að velja vinnuveitendur sem hafa reynslu 

af því að hafa bæði eldra fólk (hér skilgreint sem eldra en 25 ára) og yngra fólk (hér 

skilgreint sem yngra en 25 ára) í vinnu hjá sér svo hægt væri að kanna viðhorf með 

það að leiðarljósi að gera samanburð á samskiptahæfni eldra og yngra starfsfólks.  

Haft var samband með tölvupósti við ýmist stjórnendur, starfsmannastjóra og 

yfirmenn mannauðssviðs valdra fyrirtækja þann 26. ágúst árið 2010 (sjá viðauka D). 

Þar var rannsóknin kynnt sem og óskað eftir þátttöku viðkomandi fyrirtækis. 

Viðmælendur veittu samþykki sitt fyrir rannsókninni og voru upplýstir um gang mála.  

Til að gæta trúnaðar var viðmælendum og fyrirtækjum þeirra gefin ákveðin vinnuheiti 

og niðurstöður viðtalanna eru ekki settar fram í tengslum við ákveðin fyrirtæki. 

Viðmælendunum var einnig tjáð að frumgögnum yrði eytt að lokinni úrvinnslu. 

Viðtölin fimm sem tekin voru í rannsókninni fóru öll fram á skrifstofum viðkomandi 

stjórnanda. Valið var að fara þá leið að taka viðtöl sem eru hálf stöðluð (e. semi-

structured).  Í hálfstöðluðum viðtölum eru viðtalsferlin svipuð að ef um venjuleg 

samskipti væri að ræða. Það er að segja venjulegar samræður milli tveggja eða fleiri 

aðila. Rannsakandinn hefur þó til hliðsjónar rannsóknarspurningar, sem og nokkrar 

spurningar  sem eingöngu eru hafðar til hliðsjónar upp á að fá svör við öllu því sem 

þarf til að geta svarað rannsóknarspurningunum  og vinnur svo samtalið út frá þeim.  

Með þessari aðferð gefst viðmælendum kostur á að tjá skoðanir sínar og upplifun með 

sínum eigin orðum og tjáningu (Taylor og Bogdan, 1998). Einnig  gefst rannsakanda 

kostur á að stýra öllum viðtölunum í sama farveg og ná fram reynslu stjórnenda í 

tengslum við alla þætti rannsóknarinnar. 
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4.1.2.4 Greining og úrvinnsla rannsóknargagna 

Öll viðtölin fimm sem rannsakandi tók í rannsókninni voru tekin upp á HP PC-tölvu 

sem er í eigu rannsakandans. Að því loknu voru gögnin afrituð og samanstóð afritunun 

af 127 blaðsíðum. Samhliða afrituninni hófst greiningin þar sem leitast var við að 

finna yfirþemu eða ákveðið mynstur í gögnunum eða sameiginlega eiginleika. Við 

gagnagreininguna var leitast við að niðurstaðan geti gefið góða vísbendingu um hver 

staðan sé á samskiptahæfni ungs fólks á 21. öldinni og hvernig það er metið af 

vinnuveitendum hvort ungir umsækjendur séu hæfir í mannlegum samskiptum. Í 

niðurstöðunum er svo greining á gögnunum, og er þeim skipt í þau þemu sem valin 

voru út frá kóðuninni. Þessi þemu eru: mikilvægi samskiptahæfni á vinnustað; 

samskiptahæfni ungs starfsfólks á vinnustað;  munur á samskiptahæfni ungs 

starfsfólks og eldra starfsfólks; hver er ábyrgur fyrir samskiptahæfni ungs fólks; 

kynjamunur þegar kemur að hæfni í mannlegum samskiptum; mat á því hvort 

ungir umsækjendur eru hæfir í mannlegum samskiptum. 
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5 Niðurstöður  

5.1 Megindleg rannsókn 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður úr rafrænum könnunum sem sendar voru á 

foreldra og kennara og ætlaðar eru að varpa ljósi á stöðuna á samskiptahæfni unglinga 

árið 2010. 

5.1.1  Kennarar 

Af 35 manna úrtaki svöruðu 17 og er því svarhlutfallið 48,6%. 23,5% þátttakenda eru 

aðallega að kenna áttunda bekk, 35,3% kenna aðallega níunda bekk og 41,2% kenna 

aðallega tíunda bekk.  

 

Fyrsta spurningin sneri að því hvort kennarar telja unglinga vera hæfa í mannlegum 

samskiptum,  í um 40% tilvika voru þátttakendur mjög eða frekar sammála því að 

unglingar eru hæfir í mannlegum samskiptum á meðan rétt rúmlega 35% voru því 

mjög eða frekar ósammála (sjá mynd 2). 
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Mynd 2. Ég tel unglinga vera hæfa í mannlegum samskiptum 

 

Við spurningunni hvort að kennarar telji unglinga vinna vel með öðrum voru tæplega 

65% því mjög eða frekar sammála á meðan enginn var mjög eða frekar ósammála, 

35% voru hlutlausir.  

47% þátttakenda telja að unglingar leggi sig fram um að leysa ágreining á sanngjarnan 

hátt á meðan 11% eru mjög eða frekar ósammála því.  

Af þátttakendunum eru 41% mjög eða frekar sammála því að unglingar sýni hjálpsemi 

þegar þess er þörf á meðan 59% þeirra eru mjög eða frekar ósammála því.  
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Rétt rúmlega 17% kennara eru mjög eða frekar sammála því að unglingar geta sett sig 

í spor annarra og með því betur skilið líðan þeirra, 23,5% eru mjög eða frekar 

ósammála því og rétt tæplega 60% eru hvorki sammála né ósammála því.  

Tæplega helmingur þátttakenda eða 47% telja að unglingar sýni samúð með öðrum á 

meðan enginn var mjög eða frekar ósammála. Aftur á móti eru 53% þátttakenda 

hlutlausir.  

Rúmlega 35% þátttakenda telja að unglingar hugi að því sem er réttlátt og sanngjarnt á 

meðan 23,5% telja að þeir geri það ekki.  

Af þátttakendunum eru 53% mjög eða frekar sammála því að unglingar séu almennt 

tillitsamir í samskiptum sínum við aðra á meðan 41,2% eru mjög eða frekar 

ósammála.  

Flest allir þátttakendur eru sammála því að unglingar þekki muninn á æskilegri og 

óæskilegri hegðun eða 94%.  

Fáir þátttakendur telja að unglingar axli ábyrgð á eigin gjörðum eða tæplega 18% á 

móti 70% sem telja að þeir geri það ekki (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Ég tel að unglingar axli ábyrgð á eigin gjörðum. 

 

41% þátttakenda eru frekar sammála því að unglingar séu með réttláta siðferðiskennd 

á meðan 6% eru frekar ósammála og 53% eru hvorki sammála né ósammála.  

Þegar kemur að spurningunni um hvort að kennarar telji að unglingar beri virðingu 

fyrir öðrum eru 6% sem eru frekar sammála á meðan það eru 65% sem eru frekar 

ósammála (sjá mynd 4). 
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Mynd 4. Ég tel að unglingar beri virðingu fyrir öðrum. 

 

Af 17 þátttakendum eru 6 þeirra eða 35% frekar sammála því að unglingar sýni öðrum 

umhyggju og 4 þátttakendur eða 23,5% eru frekar ósammála.  

Rúmlega 35% eru mjög eða frekar sammála því að unglingar búi yfir sjálfsvirðingu og 

23,5% eru frekar ósammála.  

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir telja unglinga ársins 2010 vel í stakk 

búna til að takast á við þau fjölbreyttu og oft flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi 

framtíðarinnar kemur til með að krefjast af þeim eru 35% frekar sammála og 47% 

frekar ósammála.  

Mikill fjöldi þátttakenda eða 88% telja sig hafa gert það sem í þeirra valdi stendur til 

að stuðla að því að nemendur sínir þekki og noti þær samskiptareglur sem gilda í 

samfélaginu. Enginn er mjög eða frekar ósammála en 12% eru hlutlausir.  

Rétt tæplega 12% þátttakenda eru mjög eða frekar sammála því að hafa ekki áhyggjur 

af því hvernig unglingar ársins 2010 eigi eftir að standa sig í samskiptum sínum við 

aðra í framtíðinni. 65% þátttakenda eru hins vegar mjög eða frekar ósammála (sjá 

mynd 5). 
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Mynd 5. Ég sem kennari hef EKKI áhyggjur af því hvernig unglingar ársins 

2010 eigi eftir að standa sig í samskiptum sínum við aðra í framtíðinni. 

 

23,5% þátttakenda telja að hæfni í mannlegum samskiptum sé í flesta staði til 

fyrirmyndar hjá ungu fólki árið 2010 á meðan 70% eru mjög eða frekar ósammála því 

(sjá mynd 6). 
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Mynd 6. Ég tel að hæfni í mannlegum samskiptum sé í flesta staði til fyrirmyndar 

hjá ungu fólki árið 2010. 

 

Rúmlega 24% þátttakenda finnst karlkyns nemendur vera hæfari í mannlegum 

samskiptum og 70% finnst kvenkyns nemendur standa sig betur.  

Mikill meirihluti þátttakenda telur það vera hlutverk skólakerfisins og síns sjálfs sem 

kennara að sjá til þess að nemendur þeirra búi yfir samskiptahæfni eða 82%.  Tæplega 

12% telja það ekki vera hlutverk skólakerfisins né kennara. 
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Allir þátttakendur eru mjög sammála því að það er hlutverk foreldra að sjá til þess að 

börn þeirra búi yfir samskiptahæfni. 

 

5.1.2 Foreldrar  

Af þeim 524 sem valdir voru í úrtakið svöruðu 213 og er því svarhlutfallið 40,6%. 

47,9% þátttakenda eiga barn í áttunda bekk, 35,7% eiga barn í níunda bekk og 16,4% 

eiga barn í tíunda bekk.   

 

Fyrsta spurningin snéri að því hvort foreldrar telja börnin sín vera hæf í mannlegum 

samskiptum, 87% svarenda eru mjög eða frekar sammála og 6% eru mjög eða frekar 

ósammála (sjá mynd 7). 
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Mynd 7. Ég tel barnið mitt vera hæft í mannlegum samskiptum. 

 

Önnur spurningin var um hvort foreldrar telja að börnin sín vinni vel með öðrum og 

voru 89% því mjög eða frekar sammála og tæplega 3% voru mjög eða frekar 

ósammála því. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir telji börnin sín leggja sig fram við að 

leysa ágreining á sanngjarnan hátt voru 85% mjög eða frekar sammála á móti 4% sem 

voru mjög eða frekar ósammála. 

Mikill meirihluti svarenda er mjög eða frekar sammála því að börnin sín sýni 

hjálpsemi þegar þess er þörf eða 93% á móti rétt rúmlega 1% sem er frekar ósammála. 

84% þátttakenda telja börnin sín geta sett sig í spor annarra og með því betur skilið 

líðan þeirra á móti 5% sem er því mjög eða frekar ósammála. 
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Af þátttakendunum eru 93% mjög eða frekar sammála því að börnin þeirra sýni samúð 

með öðrum á móti 2% sem eru frekar ósammála. 

92% eru mjög eða frekar sammála því að börnin þeirra hugi að því sem er réttlátt og 

sanngjarnt á móti tæplega 2% sem eru mjög eða frekar ósammála. 

Um 88% þátttakenda eru mjög eða frekar sammála því að börnin þeirra séu almennt 

tillitsöm í samskiptum sínum við aðra en tæplega 5% eru því mjög eða frekar 

ósammála. 

95% svarenda telja að börnin sín þekki muninn á æskilegri og óæskilegri hegðun á 

móti 3% sem telja að þau geri það ekki.  

87,3% svarenda telja að börnin sín axli ábyrgð á eigin gjörðum á móti 4,2% sem telja 

að þau geri það ekki, 8,5% eru hlutlausir (sjá mynd 8). 
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Mynd 8. Ég tel að barnið mitt axli ábyrgð á eigin gjörðum. 

 

Meirihluti svarenda eða 95% telja að börnin sín séu með réttláta siðferðiskennd á 

meðan 2% eru því mjög eða frekar ósammála. 

92% svarenda eru mjög eða frekar sammála því að börnin þeirra beri virðingu fyrir 

öðrum en 2% eru því mjög eða frekar ósammála. 

Í langflestum tilvikum telja foreldrar að börnin þeirra sýni öðrum umhyggju eða í 94% 

tilvika, tæplega 2% foreldra eru mjög eða frekar ósammála því. 

Tæplega 86% þátttakenda telja að börnin þeirra búi yfir sjálfsvirðingu á móti tæplega 

5% sem telja að þau geri það ekki (sjá mynd 9). 
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Mynd 9. Ég tel að barnið mitt búi yfir sjálfsvirðingu. 

 

Tæplega 74% svarenda telja að börnin sín eru vel í stakk búið til að takast á við þau 

fjölbreyttu og oft flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi framtíðarinnar krefst á meðan 

11% telja að börnin þeirra eru það ekki og 15,5% eru hlutlausir (sjá mynd 10). 
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Mynd 10. Ég tel barnið mitt vel í stakk búið til að takast á við þau fjölbreyttu og 

oft flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi framtíðarinnar krefst. 

 

Í 96% tilvika telja þátttakendur að þeir hafi sem uppalendur gert það sem í þeirra valdi 

stendur til að stuðla að því að börnin þeirra þekki og noti þær samskiptareglur sem 

gilda í samfélaginu, enginn þátttakenda er mjög eða frekar ósammála. 

72,3% þátttakenda hafa sem uppalendur ekki áhyggjur af því hvernig börnin þeirra 

eigi eftir að standa sig í samskiptum sínum við aðra í framtíðinni á móti 15,5% sem 

hafa áhyggjur (sjá mynd 11). 
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Mynd 11. Ég sem uppalandi hef ekki áhyggjur af því hvernig barnið mitt á eftir 

að standa sig í samskiptum sínum við aðra í framtíðinni. 

 

Tæplega helmingur svarenda eða 46,5% eru mjög eða frekar sammála því að hæfni í 

mannlegum samskiptum sé í flesta staði til fyrirmyndar hjá ungu fólki árið 2010 á 

móti tæplega 16% sem eru mjög eða frekar ósammála og 37,5% eru hlutlausir (sjá 

mynd 12). 
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Mynd 12. Ég tel að hæfni í mannlegum samskiptum sé í flesta staði til 

fyrirmyndar hjá ungu fólki árið 2010. 

 

Rúmlega 38% þátttakenda telja að það sé hlutverk skólakerfisins að sjá til þess að 

börnin þeirra búi yfir samskiptahæfni, tæplega 19% eru mjög eða frekar ósammála og 

43% eru hlutlausir. 

Langflestir þátttakendur eða 98% eru mjög eða frekar sammála því að það sé þeirra 

hlutverk sem uppalendur að sjá til þess að börnin þeirra búi yfir samskiptahæfni. 
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5.2 Eigindleg rannsókn 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr þeim fimm viðtölum sem tekin voru við 

framkvæmdastjóra, yfirmenn mannsuðssviðs og starfsmannastjóra fimm fyrirtækja 

með starfsmannafjölda frá 50 upp í 1000. Fyrirtækin starfa á fjölbreyttum sviðum 

atvinnulífsins þar á meðal í þjóunustu, við umönnun og í framleiðslu. 

Allir viðmælendurnir voru spurðir að því í upphafi viðtalanna hvort þeir hefðu reynslu 

í að starfa með ungu fólki. Það var talin forsenda fyrir því að hægt væri að nota 

viðtölin til að reyna að svara rannsóknarspurningunni, sem snýr að því hvernig ungt 

starfsfólk er að standa sig þegar kemur að hæfni í mannlegum samskiptum. Svöruðu 

allir viðmælendurnir fimm því að bæði væru þeir að vinna með ungu fólki í dag og 

hefðu einnig reynslu af því að starfa með ungu fólki í öðrum störfum áður. Það kom 

einnig í ljós að allir viðmælendurnir hafa reynslu í að starfa með mjög breiðum 

aldurshópi, allt frá 16 ára upp í 70 ára. 

5.2.1  Mikilvægi samskiptahæfni á vinnustað 

Viðmælendur voru spurðir að því hversu mikilvægt væri fyrir fyrirtækið að starfsfólk 

þess væri hæft í mannlegum samskiptum. Svörin voru nokkuð misjöfn þó svo að allir 

viðmælendurnir telja að samskiptahæfni sé einn af mikilvægustu eiginleikum 

starfsfólks fyrirtækisins. Fór það nokkuð eftir eðli starfanna sem og á hvaða sviði 

fyrirtækið starfar. Eins og einn viðmælandinn orðaði það: 

  

Sko staðan hefur náttúrulega verið sú að það hefur verið erfitt að 

gera svona kröfur. Það hefur verið vöntun á starfsmönnum og þá 

hérna er erfitt að setja svona kröfur. [...] En vissulega myndum við 

vilja að það væri alltaf horft til þess. Því það skiptir afar miklu máli 

þar sem verið er að vinna með fólk, með mörgum, það þarf mikið 

skipulag. [...] Við virkilega þurfum á því að halda að það séu góð 

samskipti.    

 

Sami viðmælandi benti þó á að í dag hefði staðan breyst í kjölfar aukins atvinnuleysis 

og því væri frekar hægt að velja starfsfólk og þar af leiðandi gera meiri kröfur til 

þeirra. Kom það þó sterkt fram í viðtölunum að samskiptahæfni væri eiginleiki sem 

ætlast væri til að starfsfólk hefði:  
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Já í þessu er það mjög mikilvægt [...] í þessu þjónustustarfi [...] 

settar ákveðnar kröfur um íslenskukunnáttu og í svona þjónustustarfi 

er hæfni í mannlegum samskiptum talið lykilatriði.  

 

Fleiri viðmælendur voru því sammála að það væri gerð krafa á að starfsfólk 

fyrirtækjanna væri hæft í mannlegum samskiptum:   

 

Já mismikið eftir sviðum [...] nauðsynlegt hjá þeim sem eru í fronti 

[...] í kontakti við viðskiptavini. [...] Og svo bara góð 

samskiptahæfni á vinnustað, mikilvægt fyrir vinnumóral og svoleiðis 

og svona bara í almennri umgengni. [...] Gerum kröfu um 

samskiptahæfni í mjög mörgum auglýsingum [...] fer eftir eðli 

starfsins, hvaða fleti starfið snertir [...] mjög nauðsynlegur eiginleiki. 

 

[...] fólk verður að geta tjáð sig skammlaust og ef þú ert í afgreiðslu 

þá þarftu að sýna kurteisi þó þú fáir hana ekki alltaf til baka. 

 

Kemur það sterkt fram að gerð er krafa á að starfsfólk sé hæft í mannlegum 

samskiptum, þó misjafnt er hversu mikið fyrirtækin geta staðið föst á þeirri kröfu. 

Virðist það fara eftir ástandinu í þjóðfélaginu. Það er að segja hvort skortur sé á 

vinnuafli eða offramboð og greinilegt að gerðar eru minni kröfur til samskiptahæfni 

þegar skortur er að vinnuafli og erfitt fyrir fyrirtæki að manna allar stöður innan 

fyrirtækisins. Var tekið fram að hjá því fyrirtæki sem síst gæti gert þá kröfu að 

umsækjendur væru hæfir í mannlegum samskiptum að haldin væru námskeið á vorin 

þegar stór hópur ungs fólks byrjaði að vinna. Á þessum námskeiðum er farið ítarlega í 

þá þætti samskipta sem taldir eru mikilvægir fyrir starfið. Farið er yfir atriði eins og 

traust, þagnarskyldu og þolinmæði og því komið á framfæri til nýs starfsfólks að 

þessir þættir séu nauðsynlegir svo hægt sé að eiga í góðum samskiptum bæði á milli 

samstarfsmanna og viðskiptavina. 

Ein af spurningunum sem leitast var við að svara í rannsókninni var hvaða eiginleikar 

samkvæmt fyrirtækjunum falla undir skilgreininguna að vera hæfur í mannlegum 

samskiptum. Kom í ljós að flestir viðmælendurnir voru sammála að atriði eins og 

þjónustulund, traust, áreiðanleiki, kurteisi og viss lipurð eða sveigjanleiki væru mikils 

metin. Einnig voru nefnir eiginleikar eins og að geta unnið með öðrum, eiga auðvelt 
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með að taka leiðbeiningum, að geta lært af mistökum, að halda þagnarskyldu, 

snyrtimennska og þolinmæði. Önnur atriði sem nefnd voru af einhverjum 

viðmælendum voru atriði eins og jákvætt viðhorf til starfsins, vera léttur og kátur og 

brosa. Eins og nokkrir viðmælendur tóku til orða: 

 

Að geta unnið með öðrum, taka leiðbeiningum og læra af mistökum 

[...] í dag í þjónustu er mjög mikilvægt að geta átt í samskiptum við 

viðskiptavininn á eðlilegum nótum.  

 

Traust mjög mikilvægt [...] að halda þagnarskyldu, það er mjög 

mikilvægt því hér eru mjög viðkvæm mál og hérna [...] trúnaður við 

fyrirtækið og svo þolinmæðin og jákvæðnin. Við leggjum svolítið 

uppúr að fólk sé jákvætt og svona reynt að halda ákveðnum léttleika.  

 

 Það er bara nauðsynlegt í svona þjónustustarfi að starfsmenn séu 

meðvitaðir um hversu mikilvægt það er að koma vel fyrir [...] að 

vera kurteis og jákvæður og sýna ákveðið traust að viðskiptavinurinn 

finni að þú stendur við það sem þú segir. [...] Að vera með svona 

ákveðið viðhorf um hvernig þú kemur fram. 

 

Brosmildi, almennilegheit [...] þau koma oft að sjálfu sér. Almenn 

skynsemi  ef fólk sýnir þetta þá kemur hitt af sjálfu sér og ef eitthvað 

annað skortir þá er maður enga stund að fínpússa það. [...] En 

almenn skynsemi það er það sem blivar. 

 

Það má sjá á svörum allra viðmælenda að það eru vissir eiginleikar samskiptahæfni 

sem skipta meira máli en aðrir.  Hjá öllum viðmælendunum starfar fólk sem er meðal 

annars í beinum samskiptum við viðskiptavini fyrirtækjanna og því eru það helst atriði 

sem snúa að þjónustulund sem skipta mestu máli þegar kemur að hæfni í mannlegum 

samskiptum hjá starfsfólkinu. Er þá átt við atriði eins og kurteisi, jákvæðni, þolinmæði 

og áreiðanleiki.  
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5.2.2 Samskiptahæfni ungs (starfs)fólks á vinnustað 

Leitast var við að kanna viðhorf viðmælenda til þess hvernig ungt starfsfólk er að 

standa sig þegar kemur að hæfni í mannlegum samskiptum sem og hvort munur væri á 

samskiptahæfni ungs starfsfólks (hér yngra en 25 ára) og eldra starfsfólks (hér 25 ára 

og eldra).  

Flestir viðmælendur voru sammála um að ungt starfsfólk væri að standa sig með 

ágætum þegar kemur að því að vera hæfur í mannlegum samskiptum. Nokkrir 

viðmælendur töluðu um hversu opið, jákvætt og heiðarlegt unga starfsfólkið er. Kom 

meðal annars fram í einu viðtalinu hversu mikill léttleiki og ferskur blær fylgir ungu 

starfsfólki og að það er annar blær yfir vinnustaðnum þegar mikið er af ungu 

starfsfólki: 

 

Mér finnst þau upp til hópa opin og viljug og forvitin [...] bara svona 

eins og mannflóran er, sumir feimnir og til baka á meðan aðrir eru 

frakkari. 

 

Þau eru kannski ekki svo mikið að spá í sumum hlutum [...] hversu 

mikilvægt þetta er og hitt fyrir fyrirtækið. Kannski ekki eins 

meðvituð um þessa þætti sem skipta máli þegar þú frontar 

viðskiptavini já og samstarfsaðilana. [...] Ég veit það eiginlega ekki 

alveg [...] oftast eru þau nú í lagi það þarf samt svolítið að halda 

þeim við efnið. 

 

[...] Standa sig ágætlega þau eru auðvitað ung og óþroskuð en það 

þarf líka að gefa þeim tækifæri til að tjá sig [...] þau vita oft ekki 

betur, þau eru oft dæmd fyrirfram. Mörg eru óhæf en flest standa sig 

með prýði.  

 

Kom í ljós að viðmælendurnir finna einhvern mun á samskiptahæfni yngra og eldra 

starfsfólks þó svo þau gátu í sumum tilfellum ekki bent nákvæmlega á hvað það er 

sem er öðruvísi. Nefnd voru atriði eins og að eldra starfsólkið væri yfirvegaðra og 

þroskaðra og í sumum tilfellum ábyrgðafyllra. 

Kom þó fram að atriði eins og ábyrgð og traust væri ábótavant hjá ungu starfsfólki, og 

að þjónustulundin væri æði misjöfn á köflum: 
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Það er svona miklu meiri léttleiki og ferskleiki sem fylgir þeim en 

auðvitað eru þau svo ólík [...] kemur í staðinn hvort við getum treyst 

þeim eða hversu mikla ábyrgð er hægt að leggja á þau. [...] Getum 

svona betur treyst upp til hópa eldra starfsfólkinu.   

 

Oftast er það nú í lagi [...] vantar kannski meiri ábyrgð já eða svona 

kannski áreiðanleika að einhverju leyti. 

 

[...] það gleymir sér stundum og það vantar svona dýptina svona eins 

og með þjónustulundina [...] ekki alltaf jafn þjónustulundað við alla 

kúnna jafnt. Fer oft eftir dagsformi. 

 

Einum viðmælanda finnst vera mikill munur á samskiptahæfni ungs starfsfólk og eldra 

starfsfólki og nefndi atriði eins og skort á verkviti og kurteisi: 

 

Já mikill munur [...] maður þarf mikið meira að þjálfa unga fólkið, 

en maður þarf að venja eldra fólkið af ókurteisi [...] stafar oft af því 

að unga fólkið sýnir þeim óvirðingu. 

 

Einn viðmælandanna talaði um að samskiptahæfni ungs starfsfólks væri ágæt, en tók 

þó fram að það væri frekar á mælikvarða dagsins í dag en þegar viðkomandi sjálfur 

var ungur:  

 

Greinilegt er að samfélagið hefur breyst [...] kröfurnar sem gerðar 

eru til ungs fólks í dag eru ekki miklar [...] þetta endurspeglast svo 

þegar þau fara út á vinnumarkaðinn [...] manni finnst stundum þegar 

maður biður þau um að gera eitthvað að maður sé liggur við að biðja 

þau um [...] ja ég veit ekki eiginlega hvað. Kannski það sem var 

eðlilegt og sjálfsagt að maður gerði sjálfur þegar maður var ungur að 

vinna dettur þeim ekki í hug að gera í dag [...] já oft svona lítil atriði 

bara eins og að heilsa og þakka fyrir. Virðist stundum vera eins og 

þau séu hreinlega í öðrum heimi [...] allavega ekki alveg með 

hugann já og viljann við það sem þau eru að gera.  
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Allir viðmælendurnir töluðu  um breytinguna í samfélaginu og hvernig tækniþróunin 

væri greinilega að hafa áhrif á samskipta- og félagshæfni ungs fólks í dag.  Voru þeir  

sammála um að ungt fólk í dag hvort sem það er ungt starfsfólk eða annað ungt fólk í 

samfélaginu væri ekki nægilega vel statt þegar kemur að félagshæfni. Tóku þónokkrir 

viðmælendur dæmi úr þeirra eigin reynslubanka og töluðu um reynslu sína af eigin 

börnum sem og reynslu þeirra af öðru ungu fólki sem á vegi þeirra verður. Töluðu allir 

viðmælendurnir um tæknina og hvernig hún væri greinilega að móta ungt fólk í dag. 

Viðmælendurnir töluðu um að greinilega væri tölvuheimurinn og símatæknin að hafa 

mikil áhrif á hvernig ungt fólk á samskipti í dag:  

 

[...] kannski bara þessi tækni sem er farin að blandast inn í 

samskiptin. Að nota farsímann senda sms þegar maður er veikur og 

til dæmis detta inn í facebook ef þú getur á vaktinni [...] eitthvað 

sem maður hefði aldrei leyft sér þó það hefði verið í boði. 

 

Þau tala óhefðlaðri tungum í dag [...] gsm-inn og facebook-ið [...] 

skortir greinilega þjálfun í mannlegum samskiptum vegna tækninnar 

[...] auðvelt að eiga samskipti þar sem hægt er að fela sig á bakvið 

tölvuna msn og svona [...] þessi heimur mótar krakkana mikið, 

tölvuleikir og svona þau verða líka verri í skapinu. 

 

[...] það er kannski ýmislegt svona sem við sjáum maður þarf að 

stýra þeim svoldið mikið. [...] Gott að fara bakvið tölvuna og tala þar 

skýla sér bakvið tölvuna og standa svo ekki fyrir máli sínu þegar 

maður er veikur [...] gott að fela sig bara bakvið takka. [...] Já maður 

finnur það alveg að það er öðruvísi tjáningarmáti sko. 

 

[...] þetta er líka bara stundum atriði eins og talsmátinn [...] hef alveg 

lent í að hreinlega ekki skilja hvað er verið að segja [...] þetta eru 

greinilega áhrif frá allri þessari tækni. Stundum finnst manni eins og 

maður sé bara gamall þegar maður skilur ekki þetta tæknitungumál 

sem ungt fólk notar í dag. 
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Svör viðmælenda gefa sterklega til kynna að þær breytingar sem orðið hafa á allri 

tækni eru að hafa áhrif á samskipta- og félagshæfni ungs fólks í dag árið 2010. Því til 

stuðnings má nefna að viðmælendurnir telja að ungt fólk er vant því að eiga í 

samskiptum með aðstoð tækninnar og því skortir það kannski reynslu og æfingu í 

mannlegum samskiptum. Það er að segja samskiptum sem fara fram augliti-til-auglitis. 

Til þess að verða góður í einhverju er nauðsynlegt að æfa sig. Virðist af svörum 

viðmælenda að það er skortur á æfingu, meðal annars vegna mikillar tölvu- og 

símanotkunar sem er að koma í veg fyrir að ungt fólk hljóti viðeigandi þjálfun í 

samskipta- og félagshæfni.  

Kannað var viðhorf viðmælenda til þess hvort þeim þætti samskiptahæfni ungs fólks í 

dag frábrugðin samskiptahæfni ungs fólks fyrr á árum, hér er þá átt við þegar 

viðmælendurnir sjálfir voru ungir (allir viðmælendurnir eru á aldrinum 35 ára til 50 

ára).  Öllum viðmælendunum fannst erfitt að benda á atriði sem eru öðruvísi og 

tengjast beint samskiptahæfni en þeim fannst vera mikil breyting á viðhorfi ungs fólks 

til vinnu í dag og þegar þeir sjálfir voru ungir. Einnig fannst þeim að áhuginn og 

viljinn á því að vinna væri breyttur og hvernig ungt fólk þarf meira á því að halda að 

láta stöðugt vera að segja sér hvernig og hvað það á að vera að gera. Eins og nokkrir 

viðmælendur komust að orði: 

 

Ungt fólk í dag er miklu linara [...] ég er ekki að yfirfæra á alla en 

miklu stærri hluti er sko hérna dálítið góðir við sjálfan sig [...] tekur 

sumarfrí þrátt fyrir að vera að leysa af og hérna nennir ekki að taka 

viðbótarvaktir og svona er bara svolítið næs. [...] Mér finnst þau vera 

svolítið værukærari og góð við sig. 

 

Krakkar eru ekki eins viljugir að vinna og vinna ekki eins mikið [...] 

kannski ekki vön að þurfa að leggja sig svona alveg ofboðslega 

mikið fram eins og fyrri kynslóðir. 

 

Þau eru síður tilbúin til að vinna [...] ekki sami metnaður og vilji til 

að vinna. Foreldrar gera of mikið fyrir börnin sín allt þetta skutlerí 

og þau þjónustuð [...] þetta endurspeglast svo í framhaldinu. 
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Alveg greinilegt að gerðar eru mun minni kröfur til ungs fólks í dag 

[...] maður finnur það alveg hér í vinnunni [...] sumir eru bara vanir 

því að þurfa ekkert að leggja á sig. En auðvitað er þetta líka 

persónubundið, hér kemur alveg ungt fólk sem er mjög duglegt og 

samviskusamt líka [...]. 

 

Viðmælendur töluðu um að breytt samfélag væri ein af helstu ástæðunum fyrir að ungt 

vinnuafl væri frábrugðið eldra vinnuafli. Að það væru bara allt aðrir tímar í dag, 

nokkrum viðmælendum finnst ungt starfsfólk í dag síðra en eldra starfsólkið, á meðan 

aðrir viðmælendur vildu ekki ganga svo langt og sögðu bara að það væri öðruvísi. 

Tæknin bar mikið á góma sem og hraðinn í þjóðfélaginu og tímaskortur hjá 

uppalendum. Vildu einhverjir viðmælendur meina að tölvuheimurinn ætti stóran þátt í 

að móta ungt fólk í dag: 

 

Allir foreldrar hafa svo mikið að gera [...] tölvan er svo góð barnapía 

[...] foreldrar vilja frekar vita af börnunum sínum inní herbergi í 

tölvunni en einhversstaðar úti.  

 

Ég held að á mjög mörgum heimilum í dag séu unglingar lokaðir 

inní herbergjum í tölvum og séu ekkert mikið að horfa á sjónvarpið 

með mömmu og pabba. [...] Álag á mörgum heimilum í dag og 

tölvan kærkomin barnapía á meðan þau eru yngri [...] þróast svo eins 

og hver önnur fíkn verður meira og meira þar til þetta verður að 

einhverju monsteri sem enginn ræður við sko. Þau verða bara háð 

tölvunni sko þannig að það verður minna um samskipti. [...] Þetta án 

efa dregur úr félagshæfni. 

 

Það er alveg á hreinu að þessi tölvuheimur er eitthvað að brengla hjá 

þessum börnum að geta átt í eðlilegum samskiptum. Þetta er 

greinilega orðið að stóru vandamáli hjá mörgum heimilum [...] að 

krakkarnir eru alltaf í tölvunni. [...] Það virðist stundum vera að 

foreldrum finnist þetta gott á meðan þau þurfa á því að halda að 

börnin þeirra séu bara inni hjá sér í tölvunni en svo skilja þau ekki af 
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hverju barnið getur ekki og hreinlega vill oft ekki eiga í svona 

venjulegum samskiptum.   

 

Það kom nokkuð greinilega fram í öllum viðtölunum að unglingar og ungt fólk í dag 

elst upp í mjög hröðu samfélagi og vegna þessa þarf að koma öðruvísi fram við það en 

eldra starfsfólk. Það virðist vera að það þurfi meira að mata það á því hvað það eigi að 

vera að gera, að það þurfi meira að útskýra í hverju vinnan felst og í raun ýta svolítið í 

að það geri það sem ætlast er til af þeim. Það virðist vera að það sé þeim ekki eins 

eðlislægt að þetta og hitt starf krefst þessa og hins af þeim. Eins og ef unnið er í 

afgreiðslu þá er maður kurteis og jákvæður og tilbúin að aðstoða viðskiptavininn á 

allan hátt, ef unnið er með gömlu og jafnvel veiku fólki þá sýnir maður umhyggju, 

virðingu og þolinmæði. Viðmælendurnir voru á eitt sammála að þetta stafaði helst af 

því í hvernig umhverfi unglingarnir og unga fólkið elst upp í, eins og nokkrir 

viðmælendur komust að orði: 

 

[...] attentionspanið er bara styttra hjá þeim [...] þau þurfa að hafa 

meira fyrir stafni [...] styttra í einu þau fá svona fljótt leið og 

svoleiðis og eru óþolinmæðari. Þau þurfa hraðara input. 

 

Það er svona visst þroskaleysi og reynsluleysi. [...] þau alast upp við 

aðrar aðstæður, kannski þess vegna frekari á umhverfi sitt. vinna 

kannski ekki eins mikið og fá meira upp í hendurnar og án efa er það 

einhver faktor. [...] Og ég held líka að lífið sjálft er ekki búið að 

kenna þeim það, þau eiga eftir að lifa og læra þetta. [...] Lífið sjálft 

kennir þér svo mikið og reynslan fer eftir því hversu snemma þau 

þurfa að takast á við hina ýmsu þætti í lífinu [...] hvenær þau þurfa 

að vera fjárhagslega sjálfstæð, fara að heiman, þau mótast eins hratt 

og lífið kennir þeim. 

 

Það er ýmislegt sem við sjáum í þessu [...] maður þarf að stýra þeim 

svolítið mikið [...] og hjá sumum þarf maður alltaf að vera á bakinu 

og stýra en svo eru aðrir sem eru frábærir, samviskusamir og svona. 

[...] en jú það þarf svolítið að passa upp á að þau haldi sig við efnið. 

Kannski svona viss óróleiki hjá þeim stundum já eða óþolinmæði. 
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Stundum er það þannig að ungt fólk sem kemur í vinnu kann 

voðalega lítið, þá er ég bara að tala um eðlilega og einfalda hluti eins 

og að þrífa og annað svoleiðis. [...] En þá finnst manni maður þurfa 

stöðugt að vera að mata það á því hvernig það á að gera hlutina [...] 

get oft ekki treyst því fyrir einföldum hlutum. [...] Auðvitað er þetta 

samt misjafnt en ég finn alveg fyrir þessu. 

 

Kom það fram hjá nokkrum viðmælendum að börn og unglingar í dag alast upp í 

samfélagi þar sem fjölskyldur virðast hafa lítinn tíma til samveru og allt gerist mjög 

hratt og vegna þess verða þau af ýmsu sem allajafna ætti að hjálpa þeim að þroskast 

og öðlast reynslu á hinum fjölbreyttu hliðum lífsins:  

 

Já mér finnst vera munur [...] mér finnst þau aðallega hafa tapað 

niður málkunnáttu. Þau vantar þjálfun í samskiptum við eldra fólk, 

þau hafa ekki ömmu og afa [...] þau eru einmanna og afskipt og 

getum við þá ætlast til að þau kunna að vinna og kunni samskipti 

yfir höfuð [...] alast upp við önnur skilyrði. [...] Ég kalla það 

stundum vélræn samskipti. 

Samskiptahæfni þeirra endurspeglast í skorti á samskiptum.   

 

Það eru bara allir svo uppteknir, að vinna, í skólum og æfingum, í 

ræktinni eða eitthvað að það er bara enginn tími til að eyða saman 

[...] fyrir framan sjónvarpið eða við matarborðið [...] það liggur við 

að fjölskyldan hittist bara við hátíðleg tækifæri. Það svona vantar að 

maður hafi tíma til að geta leiðbeint börnunum sínum og svoleiðis. 

Þau eru að eyða mestum tíma sínum fyrir framan tölvu eða með 

vinum og auðvitað líða þau fyrir þetta á einhverjum sviðum. 

 

Maður veit oft ekkert hvað börnin sín eru að gera, hvernig þau eyða 

tímanum og ef maður spyr eitthvað þá er svarað með eins 

atkvæðarorðum [...] maður finnur alveg fyrir því að auðvitað hefur 

þetta áhrif á félagshæfnina hjá þeim eða hvernig þau akta innan um 

fólk [...] þeim skortir alveg þjálfun á þessum sviðum. 
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Samfélagið er auðvitað allt annað en þegar ég var að alast upp [...] 

margt hefur breyst þegar kemur að uppeldi og að mínu mati er margt 

betra í dag en svo aftur á móti er ýmisleg þróun sem hefur átt sér 

stað sem er ekki endilega góð eða já æskileg. [...] Það er náttúrulega 

þetta tímaleysi sem allir finna fyrir, lítill tími fyrir fjölskylduna að 

vera saman og tala saman. Tækniþróunin er góð en getur 

auðveldlega skemmt mikið fyrir ungu ómótuðu fólki. [...] Það eru 

þessir öfgar sem eru allsráðandi í dag. 

 

Maður finnur það nú alveg að þessi tölvuheimur er að hafa áhrif á 

börnin [...] það er bara einhvern öðruvísi hvernig þau koma fram við 

annað fólk [...] hvort sem það er talsmátinn eða eitthvað annað já til 

dæmis virðist vera svolítið einkennandi að áhuginn á samskiptum er 

oft ekki mikill [...] eða já áhugaleysi á svo mörgu. [...] Maður getur 

svo sem sjálfum sér um kennt, þau eru ekkert öðruvísi en maður 

getur ætlast til greyin. Samskipti inná heimilunum eru oft ekki mikil  

 

[...] það er meira svona að hver er í sínu horni að sinna sínu.  

Ég er á því að félagsfærni margra muni verða mun lakari vegna 

tölvunotkunar [...] auðvelt að fela sig bara bak við tölvuna. 

 

5.2.3 Á hverra ábyrgð? 

Kannað var viðhorf viðmælenda á því hverjir eða hvað þeir teldu að beri ábyrgð á því 

að ungt fólk í dag sé hæft í mannlegum samskiptum. Kom það mjög sterkt fram hjá 

öllum viðmælendunum að þeir telja að  það sé hlutverk foreldra að sjá til þess að 

börnin sín séu hæf í mannlegum samskiptum. Skólinn var einnig nefndur af öllum 

viðmælendunum  og einnig kom fram hjá tveimur viðmælendum að vinnustaður ætti 

að hjálpa til og ýta undir æskilega hegðun sem og vera leiðbeinandi þegar kemur að 

því að vera hæfur í mannlegum samskiptum. Minnst var á að nærumhverfi barna hefur 

líka sitthvað að segja um hvernig þau eru þegar kemur að samskiptahæfni, 

tölvuheimurinn kom einnig til tals sem og jafningjar: 
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Þetta snýst náttúrulega að miklu leyti um uppeldið [...] hvernig 

uppeldi þau fá, þau læra mikið heima hjá sér hvernig á að haga sér. 

Er þeim kennt að vera kurteis og almennileg og fá þau aga og annað 

svoleiðis sem auðvitað skiptir máli upp á hvernig þau díla við þessa 

hluti. 

 

Það eru foreldrarnir fyrst og fremst og svo skólinn, aðallega 

foreldrarnir þó svo skólinn sé líka partur af uppeldinu. Skólinn 

kennir aga og svoleiðis [...] gert misvel samt, kennarar eru svo 

misjafnir. 

 

Heimilin númer eitt [...] maður getur ekki varpað því yfir á aðra 

aðila að ala upp kurteisi í barninu eða framkomu. Mér finnst samt 

skólinn mætti gera betur í að styrkja sjálfsmyndina hjá þeim eins og 

að fara upp og tala fyrir framan aðra, mér finnst ekki nógu mikið 

unnið í því. 

 

Eftirlit með börnum er svo misjafnt. [...] Nærumhverfið algjörlega 

að hafa áhrif. Í sambandi við umsjón og eftirlit, maður er í sífelldri 

togstreitu [...] margir eru ekki að fara eftir útivistartíma og svona 

lögum og reglum og það er svo erfitt þegar aðrir eru að leyfa og 

maður kannski einn að leyfa ekki [...] þau reyna nefnilega alltaf. 

 

Það erum við foreldrarnir sem berum ábyrgðina á því algjörlega [...] 

svona meðan þau eru ung allavega, auðvitað á skólinn einhvern þátt 

í þessu líka, börnin eyða svo miklum tíma í skólanum. [...] Svo 

kannski meira þegar þau verða eldri og sjálfstæðari þá er þetta 

eitthvað sem þau finna hjá sér sjálf. Þau læra af umhverfinu og með 

æfingunni öðlast þau reynslu. [...] Vinnustaður og annað að ýta undir 

og leiðbeina fólki oft þarf að banka í bakið á fólki og benda því á 

hluti, þó svo það sé ekki alltaf einfalt en það þarf svona aðeins að 

hjálpa fólki með þetta.  
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[...] foreldrar og bara samfélagið ef samfélagið er sýkt að þá 

funkerar þetta ekki þá brenglast allt siðferðið hjá fólkinu sem lifir á 

samfélaginu. 

 

Allir viðmælendur voru á eitt sammála um að það væri fyrst og fremst á ábyrgð 

foreldra að stuðla að því að börnin þeirra eru hæf í mannlegum samskiptum. Kom þó í 

ljós hjá viðmælendunum að foreldrar eru kannski ekki meðvitaðir um hvað það er 

nákvæmlega í uppeldinu sem stuðlar að því að börnin þeirra eru hæf í mannlegum 

samskiptum. Að foreldrar væru ekki endilega meðvitað að leggja áherslu á það að 

börnin þeirra læri samskiptahæfni. 

5.2.4 Er kynjamunur á samskiptahæfni? 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir fyndu mun á samskiptahæfni 

kvenna og karla kom í ljós að flestir gerðu það. Þeim finnst konur standa sig betur 

þegar kemur að einstökum þáttum samskiptahæfni. Nefnd voru atriði eins og að konur 

eru opnari, tala meira og eiga þar að leiðandi betra með að tjá sig:  

 

Mér finnst oft strákarnir vera feimnari, meira til baka [...] stelpurnar 

hafa oft hvor aðra [...] virðast líka tala meira og tjá sig meira, 

strákarnir eru kannski ekki alveg jafn duglegir við það [...] strákarnir 

meira til baka og stelpurnar bara félagsfærari. 

 

[...] já ég myndi örugglega segja að stelpurnar væru að standa sig 

betur, þær eru svona samviskusamari.[...] kannski áhættufælnari líka. 

 

Mér finnst stundum eins og stelpurnar eigi auðveldara með að tjá 

sig, þori svona meira að tala við alla [...] finn líka stundum fyrir því 

að þær séu kurteisari en það er meira svona bara mín reynsla þegar 

ég er sjálf að versla og svoleiðis.  

 

Nei mér finnst þetta frekar vera einstaklingsbundið [...] þó á 

ákveðnum aldri eru kannski strákarnir meira til baka en svo verða 

þeir alveg jafn vígir og ekki síðri. 
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5.2.5 Mat á samskiptahæfni ungra umsækjanda 

Kannað var hvernig viðmælendur mætu það hvort ungir umsækjendur væru hæfir í 

mannlegum samskiptum og svöruðu allir á þá leið að það væri aðallega metið í 

viðtölum. Þá er metið hvernig umsækjendurnir koma fyrir, klæðaburður og framkoma. 

Einnig voru nefnd atriði eins og hvaða áhrif viðkomandi umsækjandi hefur á þann 

sem tekur viðtalið, hvort viðkomandi heilsar og hvort hann horfir í augun á þeim sem 

er að taka viðtal. Flestir viðmælendurnir töluðu um að treysta á eigið innsæi. Þó svo 

einhverjir nefndu að þetta innsæi hefði oft brugðist þeim í gegnum tíðina: 

  

[...] verður að treysta á innsæið [...] innsæið getur þó klikkað [...] 

hefur gert það í gegnum árin vissulega af því að fólk er misduglegt 

að selja sig sumir pakkar eru fallegir en umbúðirnar eru stundum 

fallegri en pakkinn sjálfur. 

 

Þetta er aðallega metið bara í viðtölunum og þetta er oft bara svona 

first impression [...] hvernig þau koma fram og svoleiðis og svo 

kemur oft annað í ljós þegar á reynir.  

 

Það kom einnig fram í einu viðtalinu að viðmælanda finnst að handtak hefur mikið að 

segja um hvort viðkomandi umsækjandi væri hæfur í starfið eða ekki.  

 

Handtak það skiptir rosalega miklu máli [...] ef handtak viðkomandi er 

dautt þá er hann gott sem búinn í viðtali hjá mér [...]. 
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Umræður  

Í þessum kafla verður helstu niðurstöðum rannsóknanna velt upp og þær settar í víðara 

heildar samhengi. Miðað við það sem kom fram í rafrænu könnununum tveimur og 

viðtölunum fimm er ekki annað hægt en að sjá að viðhorf mismunandi þátttakenda var 

breytilegt. Fór það oft eftir hvaða tengsl þátttakendurnir höfðu við unglingana og unga 

fólkið, en rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á hver staðan er á samskiptahæfni 

ungs fólks í dag árið 2010. Í svörum rannsóknanna kemur skýrt í ljós að 

samskiptahæfni ungs fólks árið 2010 er með ágætum en þó er það svo að margt hefur 

breyst í tímanna rás. Má nefna því til stuðnings að atriði eins og félagshæfni, 

metnaðarleysi í vinnu og þroska- og reynsluleysi er eitthvað sem virðist einkenna ungt 

starfsfólk í dag.     

 

Byrjað verður á því að fjalla um viðhorf kennara sem kenna unglingum og viðhorf 

foreldra unglinga og hvað þeim finnst um stöðuna á samskiptahæfni unglinga. Í annan 

stað verður fjallað ýtarlega um hversu mikilvæga vinnuveitendur telja samskiptahæfni 

á vinnustað vera og hvað fellur samkvæmt þeim undir skilgreininguna að vera hæfur í 

mannlegum samskiptum. Skoðað verður hvaða viðhorf vinnuveitendur hafa til 

stöðunnar á hæfni mannlegra samskipta ungs vinnuafls og hvort þeir telji að það sé 

munur á samskiptahæfni ungs vinnuafls og eldra vinnuafli. Farið verður aðeins í 

hverjir eru ábyrgir samkvæmt vinnuveitendum fyrir því að ungt vinnuafl í dag sé hæft 

í mannlegum samskiptum. Einnig verður aðeins fjallað um hvort vinnuveitendur finna 

mun á samskiptahæfni milli kynjanna og hvernig vinnuveitendur  meta 

samskiptahæfni umsækjenda sinna. 

Foreldrar og kennarar 

Foreldrar eru almennt með jákvætt viðhorf til samskiptahæfni unglinga sinna. Þegar 

þeir eru nánar spurðir út í hina ýmsu eiginleika samskiptahæfni eins og hvort þeir telja 

að unglingarnir þeirra beri almennt virðingu fyrir öðrum, sýni kurteisi og eru 

umhyggjusamir eru þeir einnig mjög jákvæðir. Það er ekki fyrr en spurt er um viðhorf 

þeirra til þess hvort þeim finnst samskiptahæfni almennt vera til fyrirmyndar hjá ungu 

fólki í dag sem þeir eru ekki eins jákvæðir. Má að einhverju leyti skýra þennan mun á 

því að foreldrar eru hlutdrægir og oftast er það svo að hverjum þykir sinn fugl fagur. 

Jafnvel gæti skýringuna verið að finna í því að foreldrar eru ekki með unglingunum 

sínum í öllum þeirra aðstæðum og því gæti verið að unglingarnir hagi sér öðruvísi 
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þegar þeir eru í skólanum eða í vinnunni og svo aftur á móti heima hjá sér. Kom það 

einnig fram að rétt rúmlega 70% foreldra telja barnið sitt vel í stakk búið til að takast á 

við þau fjölbreyttu og oft flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi framtíðarinnar krefst 

af þeim. Það sama er að segja um viðhorf foreldra til þess hvort þeir hafi áhyggjur af 

því hvort börnin þeirra eigi eftir að standa sig í samskiptum sínum við aðra í 

framtíðinni. Rétt rúmlega 70% hafa ekki áhyggjur sem þýðir að um 30% hafa 

áhyggjur eða hafa ekki skoðun á því. 

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við viðhorf kennara til samskiptahæfni sömu 

unglinga er annað upp á teningnum. Kennarar eru ekki eins jákvæðir um að unglingar 

séu hæfir í mannlegum samskiptum og er nokkuð jöfn skipting á þeim sem finnst þeir 

vera hæfir og þeim sem finnst þeir ekki eins hæfir. Einnig er merkilegt að bera saman 

ólíkt viðhorf foreldra og kennara til þess hvort unglingar axli ábyrgð á eigin gjörðum. 

Foreldrar eru nokkuð jákvæðir þar og telja almennt að unglingar axli ábyrgð á eigin 

gjörðum á meðan kennarar eru frekar neikvæðir og telja að almennt axli þeir ekki 

ábyrgð á eigin gjörðum. Þarna mætti skýra misjafnt viðhorf í misjöfnu umhverfi sem 

unglingarnir eru í. Einnig í því að unglingar koma auðvitað ekki alltaf eins fram við 

foreldra sína og aðra. Eins og fram kom í niðurstöðum úr viðtölum vinnuveitenda að 

það sem einkenndi ungt vinnuafl væri að greinilega væru gerðar litlar kröfur til barna 

og unglinga í dag og ef litlar kröfur eru gerðar til þeirra á hverju eiga þau þá að vera 

að axla ábyrgð á. 

Kennarar virðast hafa mun meiri áhyggjur en foreldrar af því að unglingar séu ekki 

nægilega vel staddir þegar kemur að hæfni í mannlegum samskiptum. Þar sem verið er 

að rannsaka viðhorf til sama hóps unglinga en sitthvor aðilinn spurður, það er að segja 

foreldrar og kennara má ganga út frá því að sitt sýnist hverjum, en auðvitað verður að 

taka mið af viðhorfi beggja hópanna og reyna að draga niðurstöður af því. Ef bætt er 

við viðhorfi vinnuveitenda má draga þá niðurstöðu að samskiptahæfni ungs fólks í dag 

er ágæt, ungt fólk er upp til hópa að standa sig vel. Hins vegar verður líka að skoða 

þau áhrif sem lítil samvera sem fjölskyldan á saman, afskipta- og eftirlitsleysi barna 

og unglinga og tölvutæknin er að hafa á ungt fólk í dag og vert er að velta því fyrir sér 

hvað þarf að bæta og hvernig.  
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Vinnuveitendur  

Mikilvægi samskiptahæfni á vinnustað 

Samkvæmt Fellers (1996) leita vinnuveitendur meðal annars eftir því að starfsfólk sitt 

búi yfir samskiptahæfni, leiðtogahæfni og hæfninni að geta unnið í hóp.  Allir 

viðmælendurnir töluðu um að samskiptahæfni væri krafa sem þeir gerðu til 

starfsmanna sinna að frátöldum einum viðmælenda sem sagði að það væri erfitt að 

gera þessa kröfu því erfitt reynist að fá starfsfólk til vinnu. Sami viðmælandi tók þó 

fram að haldin væru námskeið fyrir alla nýliða til að kynna fyrir þeim hvað það væri 

sem ætlast væri til af þeim. Námskeiðin taka á atriðum eins og ábyrgð, trausti og 

þagnarskyldu en það eru allt eiginleikar sem það fyrirtæki telur með mikilvægustu 

eiginleikum starfsfólks síns.  

 

Hvaða hæfnisþættir skipta máli? 

Það kom mjög skýrt í ljós hjá viðmælendum þessarar rannsóknar að þeir eiginleikar 

sem þeir leita eftir hjá starfsfólki sínu eru meðal annars samskiptahæfni og eiginleikar 

eins og traust, áreiðanleiki, sveigjanleiki, kurteisi, þjónustulund, að geta unnið með 

öðrum og geta farið eftir fyrirmælum. Allir þessir eiginleikar falla undir það að vera 

hæfur í mannlegum samskiptum. Önnur atriði sem komu fram var til dæmis að geta átt 

samskipti á eðlilegum nótum við viðskiptavini og almenn skynsemi. Í 

sáttmálakenningu Thomas Hobbes (1651) er einmitt lögð áhersla á að fólk noti 

skynsemi sína þegar það kýs að eiga í samskiptum sem eru þeim sjálfum og öðrum til 

hagsbóta og virðingar.  

Samkvæmt greiningu sem gerð var árið 2010 af vinnuhópi skipuðum einstaklingum 

frá Fagráði verslunar- og þjónustugreina, Rannsóknarsetri verslunarinnar við 

Háskólann á Bifröst og Capacent kom í ljós að sá hæfnisþáttur sem er hvað einna 

mikilvægastur fyrir skilgreindan flokk fyrirtækja lítur að persónulegri hæfni 

starfsmanna. Undir persónulega hæfni starfsmanna flokkast meðal annars eiginleikar á 

borð við hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og samvinna. Persónuleg 

hæfni starfsmanna er því mikilvæg fyrir framgang fyrirtækja og viðmælendur þessarar 

rannsóknar eru á eitt sammála um það. Það sem kom hins vegar í ljós er að 

viðmælendurnir töldu að ungt vinnuafl dagsins í dag skorti eitthvað af þessum 

hæfnisþáttum. Nefnd voru atriði eins og skortur á ábyrgðakennd, trausti, áreiðanleika 

og kurteisi. Allir viðmælendurnir voru þó sammála því að það væri meðal annars 

umhverfið sem börn og unglingar eru að alast upp í dag sem væri að valda því að þeim 
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skorti fyrrnefnda hæfnisþætti. Einnig kom það fram að ungt vinnuafl skorti að 

einhverju leyti þroska og reynslu til að takast á við hinar ýmsu kröfur sem 

vinnuumhverfið krefst af þeim. Það kom þó einnig í ljós að skortur á ábyrgðakennd og 

þroska stafaði af litlum kröfum sem gerðar væru til barna og unglinga í dag og því 

ættu þessir þættir eftir að lagast með aldrinum. 

 

Ungt vinnuafl vs eldra vinnuafl 

Viðmælendurnir töluðu allir um að helsta breytingin á samskiptahæfni ungs starfsfólks 

í dag samanborið við eldra starfsfólk stafaði af breyttum tímum.  Ungt starfsfólk í dag 

er að alast upp við allt aðrar aðstæður í dag en eldra starfsfólkið gerði. Voru nefnd 

atriði eins og tölvur, farsímar og fleira sem allt tengist tækniþróuninni. Einn 

viðmælandinn komst svo skemmtilega að orði þegar hann sagði að samskipti ungs 

vinnuafls væru oft eins og vélræn samskipti. Einnig kom  það mjög skýrt fram að 

hraðinn í samfélaginu og lítill tími sem allir hafa væri að hafa áhrif á að ungt starfsfólk 

væri frábrugðið eldra starfsfólki. Allt aðrar kröfur væru gerðar til barna og unglinga í 

dag en gerðar voru til þeirra sem ólust upp fyrir einhverjum árum og það 

endurspeglaðist greinilega í muninum. Nefnd voru atriði eins og það þarf að stýra 

unga fólkinu miklu meira, það kann minna, það er ekki eins viljugt að vinna, 

talsmátinn er öðruvísi og að ungt fólk hefði einfaldlega ekki sama áhugann á vinnu 

sinni og eldra starfsfólkið. Auðvitað er ungt starfsfólk einnig öðruvísi en eldra 

starfsfólk á jákvæðan hátt og þá voru nefnd atriði eins og nýjungagjörn, forvitin og að 

það fylgir þeim mikill léttleiki. Einn viðmælandinn sagði að samskiptahæfni ungs 

vinnuafls endurspeglaðist í skorti þeirra á samskiptum. 

 

Hvar liggur ábyrgðin? 

Levs Vygotsky (1978) segir að til þess að börn þroski vitsmunahæfni sína þurfa þau 

að eiga í samskiptum við umhverfi sitt. Hann segir jafnframt að einstaklingurinn sé frá 

fæðingu félagsvera sem leitar mjög snemma eftir viðbrögðum frá þeim sem í kringum 

hann eru. Þarna verður til samspil sem skiptir máli fyrir málþroska einstaklingsins og 

hæfni hans í mannlegum samskiptum. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að það væru foreldrar númer eitt tvö og þrjú 

sem eiga að sjá til þess að börnin þeirra eru hæf í mannlegum samskiptum. Það kom 

hins vegar fram að fjölskyldur eyða í dag oft litlum tíma saman og það væri að hafa 
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þau áhrif að börn og unglinga skorti þá þessi leiðbeinandi viðbrögð sem hefur áhrif á 

málþroska þeirra og hæfni í mannlegum samskiptum.   

Fáir hafa nægan tíma til að hugsa um, leiðbeina og vera til staðar fyrir börn og 

unglinga, þau eru að mestu leyti ein og afskipt og eiga nær eingöngu í samskiptum í 

gegnum tölvur og síma. Er hægt að fara fram á að þau þroski vitsmuna- og 

félagshæfni sína?  Eins og máltækið segir „enginn verður óbarinn biskup“  hvernig er 

þá hægt að ætlast til að börn og unglingar verði hæf í mannlegum samskiptum ef þau 

fá ekki æfingu og leiðbeiningar um hvernig góð og gefandi samskipti fara fram. 

 

Kynjamunur  

Þegar kannað var viðhorf viðmælenda til þess hvort þeim fyndist vera munur á 

samskiptahæfni eftir kynjum kom nokkuð greinilega í ljós að konur eru hæfari í 

mannlegum samskiptum. Það kom einnig fram að hvort sem viðkomandi er hæfur eða 

ekki hæfur í mannlegum samskiptum væri oft persónubundið ekki kynjabundið. Kom 

fram í viðtölunum að konur væru oftar með stærra tengslanet í kringum sig, þær tala 

yfirleitt meira en karlar, þær eru opnari og gæti skýringin á því að þær eru hæfari 

einmitt legið í þessum orðum. Ef konur eiga almennt í meiri samskiptum en karlar, af 

því að þær eiga auðveldara með að tjá sig þá skiljanlega öðlast þær meiri reynslu og 

verða fyrir vikið hæfari í mannlegum samskiptum. Hérna er þó aðeins um viðhorf að 

ræða ekki alhæfingu. 

 

Mat á hæfni í mannlegum samskiptum  

Þegar kemur að því að meta hvort ungir umsækjendur eru hæfir í mannlegum 

samskiptum er það oftar en ekki gert í viðtölum. Allir viðmælendurnir tóku fram að 

það væri „first impression“ sem skipti mestu máli. Þá skiptir líka framkoma, 

klæðaburður og handtak máli. Einhverjir viðmælendur töluðu um að gerðar eru 

bakgrunnsathuganir og meðmæli skoðuð, en auðvitað þegar um er að ræða ungt 

vinnuafl eru þessir þættir ekki alltaf til staðar. Þá kom það fram að oft er erfitt að segja 

til um hvort viðkomandi umsækjandi er í raun hæfur í mannlegum samskiptum þó svo 

hann virðist vera það við fyrstu kynni og tveir viðmælendur sögðu að þau hefðu metið 

umsækjendur hæfa í mannlegum samskiptum og síðar hafi komið í ljós að svo væri 

ekki. Misjafnt væri hversu fært fólk er í að selja sjálfan sig og sína eiginleika. Til þess 

að ná langt hvort sem það er í einkalífinu eða atvinnulífinu er vænlegt til árangurs að 

vera heiðarlegur og hreinskilinn og koma fram af heilindum. 
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Annmarkar og takmarkanir rannsóknar 

Þar sem þessi rannsókn byggir í raun á þremur aðskildum rannsóknum, tveimur 

megindlegum og einni eigindlegri gæti orðið erfitt að endurtaka hana. Rannsakandi 

gerir sér grein fyrir því að vegna takmarkaðs fjölda viðmælenda er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. Einungis voru tekin viðtöl við fimm 

viðmælendur og rannsóknin sem kanna átti viðhorf kennara til samskiptahæfni 

unglinga var send á fáa þátttakendur. Betra hefði verið að senda á fleiri til að fá 

skýrari og marktækari niðurstöður  Einnig sá rannsakandi við úrvinnslu niðurstaðna að 

gott hefði verið að blanda fleiri þáttum á borð við félagshæfni við spurningalista sem 

sendir voru á foreldra og kennara. Það kom sterkt fram í viðtölunum að greinilega 

væru aðstæðurnar sem börn og unglingar eru að alast upp í dag að hafa áhrif á 

félagshæfni þeirra og þá oft ekki á jákvæðan hátt. En hver staðan er á félagshæfni 

barna og unglinga í dag og hvaða áhrif tölvuöldin er að hafa á þau er alveg efni í aðra 

rannsókn.  
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Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna viðhorf foreldra, kennara og vinnuveitenda til 

þess hversu hæfir unglingar og ungt starfsfólk er í mannlegum samskiptum. 

Niðurstöðurnar virðast draga smá keim af hlutdrægni því viðhorf foreldra til stöðunnar 

á samskiptahæfni unglinga var mjög jákvætt, þó jákvæðara þegar þeir voru spurðir út í 

sína eigin unglinga en unglinga almennt. Kennarar voru síður jákvæðir en foreldrar og 

kom í ljós að kennarar hafa mun meiri áhyggjur af samskiptum þessara unglinga í 

framtíðinni.  

Vinnuveitendur voru nokkuð ánægðir með samskiptahæfni ungs vinnuafls í dag en 

nefndu þó nokkra þætti sem virðast skorta, eiginleika á borð við ábyrgð, traust og 

eljusemi.  

Rannsakanda fannst áhugavert að sjá hversu margir viðmælendur töluðu um 

tölvuheiminn og hvaða áhrif hann væri að hafa á börn og unglinga í dag. Áhrifin eru 

auðvitað bæði jákvæð og neikvæð, því það er mjög ör þróun í tækninni og 

nauðsynlegt er að fylgja henni eftir. En neikvæðu áhrifin eru kannski verri en þau eru 

að börn og unglingar alast upp í veruleika sem oft er fjarri raunveruleikanum það er að 

segja einhverskonar sýndarveruleika og því hætta á að félagshæfni og önnur 

persónuleg hæfni þeirra komi til með að bera keim af því. 
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Viðauki A 

Staða á samskiptahæfni unglinga árið 2010 

 
Rannsókn þessi er lokaverkefni í mannauðsstjórnun til Ms. gráðu við Háskóla Íslands. 

Tilgangur hennar er að kanna hver staðan er á samskiptahæfni unglinga árið 2010.  

Niðurstöðum þessarar könnunar er ætlað að varpa ljósi á hvernig staðan er á hæfni 

unglinga þegar kemur að samskiptum við aðra í nánasta umhverfi þeirra. Með 

niðurstöðunum verður reynt að sjá hvernig samskiptahæfni framtíðarstarfsmanna 

fyrirtækja í landinu fellur að  vinnuumhverfi, þar sem lögð er rík áhersla á hæfni í 

mannlegum samskiptum.  

 

Með samskiptahæfni er verið að vísa til hæfni fólks í samskiptum. Átt er við þætti eins 

og hvernig fólk vinnur með öðrum, leysir ágreiningsmál, sýnir hjálpsemi, sýnir 

virðingu og umhyggju. Einnig hvernig fólk hugar að því að vera réttlátt og sýna 

sanngirni.  

Grunnur að samskiptahæfni fólks er oft sagður vera hæfnin til að setja sig í spor 

annarra og það að geta samhæft mismunandi sjónarhorn.  

 

Til að tryggja að niðurstöður verði sem áreiðanlegastar er mjög mikilvægt að flestir 

sjái sér fært að taka þátt í könnuninni, en hún tekur um það bil 5 mínútur. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og upplýsingar um þátttakendur munu 

hvergi koma fram, hvorki á svarblaðinu, né í úrvinnslu. 

Þar sem verið er að kanna huglægt mat, er ekkert svar réttara en annað, en fyrir 

rannsóknina er mjög mikilvægt að sem flestir sjái sér fært að taka þátt. 

 

Kærar þakkir, 

Brá Guðmundsdóttir 
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Viðauki B 

Vinsamlega hakið við einn svarmöguleika: 

1.  Ég tel barnið mitt vera hæft í mannlegum samskiptum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

2. Ég tel að barnið mitt vinni vel með öðrum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

3. Ég tel barnið mitt leggja sig fram við að leysa ágreining á sanngjarnan 

hátt  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

4. Ég tel barnið mitt sýna hjálpsemi þegar þess er þörf 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

5. Ég tel barnið mitt geta sett sig í spor annara og með því betur skilið líðan 

þeirra 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

6. Ég tel að barnið mitt sýni samúð með öðrum  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 
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e. Mjög ósammála 

7. Ég tel að barnið mitt hugi að því sem er réttlátt og sanngjarnt 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

8. Ég tel að barnið mitt sé almennt tillitsamt í samskiptum sínum við aðra 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

9. Ég tel að barnið mitt þekki munin á æskilegri og óæskilegri hegðun 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

10. Ég tel að barnið mitt axli ábyrgð á eigin gjörðum  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

11. Ég tel að barnið mitt sé með réttláta siðferðiskennd 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

12. Ég tel að barnið mitt beri virðingu fyrir öðrum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

  



- 76 - 

13. Ég tel að barnið mitt sýni öðrum umhyggju 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

14. Ég tel að barnið mitt búi yfir sjálfsvirðingu 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

15. Ég tel barnið mitt vel í stakk búið til að takast á við þau fjölbreyttu og oft 

flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi framtíðarinnar krefst 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

16. Ég tel mig sem uppalanda hafa gert það sem í mínu valdi stendur til að 

stuðla að því að barnið mitt þekki og noti þær samskiptareglur sem gilda í 

samfélaginu 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

17. Ég sem uppalandi hef ekki áhyggjur af því hvernig barnið mitt á eftir að 

standa sig í samskiptum sínum við aðra í framtíðinni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 
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18. Ég tel að hæfni í mannlegum samskiptum sé í flesta staði til fyrirmyndar 

hjá ungu fólki árið 2010 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

19. Ég tel það vera hlutverk skólakerfisins að sjá til þess að barnið mitt búi 

yfir samskiptahæfni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

20. Ég tel það vera hlutverk mitt sem uppalanda að sjá til þess að barnið mitt 

búi yfir samskiptahæfni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

21. Hvert er kyn barnsins þíns? 

a. Karlkyn 

b. Kvenkyn 

  

22. Hvaða bekk var barnið þitt að ljúka? 

a. Áttunda bekk 

b. Níunda bekk 

c. Tíunda bekk  
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Viðauki C 

Vinsamlega hakið við einn svarmöguleika: 

1.  Ég tel unglinga vera hæfa í mannlegum samskiptum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

23. Ég tel að unglingar vinni vel með öðrum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

24. Ég tel að unglingar leggi sig fram við að leysa ágreining á sanngjarnan 

hátt  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

25. Ég tel að unglingar sýni hjálpsemi þegar þess er þörf 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

26. Ég tel unglinga geta sett sig í spor annara og með því betur skilið líðan 

þeirra 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

27. Ég tel að unglingar að sýni samúð með öðrum  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 
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e. Mjög ósammála 

 

28. Ég tel að unglingar hugi að því sem er réttlátt og sanngjarnt 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

29. Ég tel að unglingar séu almennt tillitsamir í samskiptum sínum við aðra 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

30. Ég tel að unglingar þekki munin á æskilegri og óæskilegri hegðun 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

31. Ég tel að unglingar axli ábyrgð á eigin gjörðum  

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

32. Ég tel að unglingar séu með réttláta siðferðiskennd 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

33. Ég tel að unglingar beri virðingu fyrir öðrum 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 
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34. Ég tel að unglingar sýni öðrum umhyggju 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

35. Ég tel að unglingar hafa yfir að búa sjálfsvirðingu 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

36. Ég tel unglinga ársins 2010 vel í stakk búna til að takast á við þau 

fjölbreyttu og oft flóknu samskipti sem atvinnuumhverfi framtíðarinnar 

kemur til með að krefjast af þeim 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

37. Ég tel mig sem kennara hafa gert það sem í mínu valdi stendur til að 

stuðla að því að nemendur þekki og noti þær samskiptareglur sem gilda í 

samfélaginu 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

38. Ég sem kennari hef ekki áhyggjur af því hvernig unglingar ársins 2010 

eigi eftir að standa sig í samskiptum sínum við aðra í framtíðinni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 
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39. Ég tel að hæfni í mannlegum samskiptum sé í flesta staði til fyrirmyndar 

hjá ungu fólki árið 2010 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

40. Mér, sem kennara finnst vera munur á hæfni í mannlegum samskiptum 

hjá karlkyns og kvenkyns nemendum 

a. Já 

b. Nei 

 

41. Ef já við spurningu 22.  

Hvort kynið telur þú vera hæfara í mannlegum samskiptum? 

a. Karlkyn 

b. Kvenkyn  

 

42. Ég tel það vera hlutverk skólakerfisins og mitt sem kennara að sjá til þess 

að nemendur búi yfir samskiptahæfni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

43. Ég tel það vera hlutverk foreldra að sjá til þess að börn þeirra búi yfir 

samskiptahæfni 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

44. Hvaða bekk kennir þú aðallega 

a. Áttunda bekk 

b. Níunda bekk 

c. Tíunda bekk 
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Viðauki D 

Sæl/l nafn viðmælanda, 

 

Brá Guðmundsdóttir heiti ég og er að ljúka Meistaranámi í Mannauðsstjórnun 

við Háskóla Íslands nú í haust. 

Ég er að gera rannsókn á samskiptahæfni ungs fólks, sem felur í sér 

megindlega rannsókn þar sem kannað er viðhorf foreldra og kennara til 

stöðunnar á samskiptahæfni barna í 8, 9 og 10 bekk. 

Þar sem ég er í mannauðsstjórnun þarf ég að tengja ritgerðina við 

vinnumarkaðinn og geri ég það með því að taka viðtöl við stjórnendur 

fimm fyrirtækja. 

 

Ætlunin með því er að kanna viðhorf þeirra til stöðunnar á samskiptahæfni 

ungs vinnuafls (aldursbil frá 16 ára upp í 25 ára). 

Allir viðmælendur og fyrirtæki þeirra njóta nafnleyndar í hvívetna og 

verður öllum gögnum eytt að lokinni vinnslu á niðurstöðum. 

Endilega ef þú hefur áhuga láttu mig vita sem fyrst og við getum fundið 

tíma til að hittast (tekur aðeins um 30-50 mínútur). 

 

Með fyrirfram þökk um skjót viðbrögð 

Brá Guðmundsdóttir 

557-8923 og 693-3469 
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