
Háskólinn á Akureyri 
Kennaradeild 
Grunnskólabraut 
2005 
 

Vinur er sá annars er ills varnar 
 

Félagsþroski barna í grunnskólum 
 

Hulda Guðný Jónsdóttir 
Lokaverkefni í kennaradeild 



Háskólinn á Akureyri 
Kennaradeild 
Grunnskólabraut 
2005 
 

Vinur er sá annars er ills varnar 
 

Félagsþroski barna í grunnskólum 

Hulda Guðný Jónsdóttir 
Leiðsögukennari: Halldóra Haraldsdóttir 

Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.–prófs í kennaradeild 



Verkefni þetta er tileinkað ömmu minni 
Huldu Laufeyju Davíðsdóttur 

 

26.03.1914 – 19.04.2005



ii

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 

rannsókna. 

 

___________________________________________ 

Hulda Guðný Jónsdóttir 
 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

B.Ed.-prófs í kennaradeild. 

 

___________________________________________ 

Halldóra Haraldsdóttir 

 



iii

Útdráttur  
 
Verkefni þetta er lokaverkefni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Tilgangur þess 
er að fjalla um félagsþroska barna og hversu mikilvægt það er að efla hann í skólum. 
Spurt er spurninga á borð við: Eiga nemendur sem eiga í erfiðleikum við nám erfitt 
með að mynda félagsleg tengsl við bekkjarfélaga? Á hvern hátt vinnur skólinn að 
eflingu félagsþroska barna, hvaða leiðir eru skólunum mögulegar? 

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað um kenningar fræðimanna um 
félagsþroska barna, hvernig hann myndast og hvernig hann þróast. Þessu næst kemur 
kafli um hvert hlutverk skóla er varðandi eflingu félagsþroska. Fjallað er um þær 
kenningar sem skólar gætu unnið eftir til að efla hann í skólastarfinu og 
hugmyndafræði sem tengist félagslegu uppeldi. Einnig er fjallað um nemendur sem 
gætu átt erfitt með að tengjast bekkjarfélögum félagslega sökum fötlunar, 
námserfiðleika eða hegðunarvandamála. 

Þriðji kafli ritgerðinnar fjallar um könnun sem gerð var í þremur skólum; 
tveimur í þéttbýli einum stórum og einum litlum og einum í dreifbýli. Viðtöl voru 
tekin við skólastjórnendur en þau voru byggð á fræðilegum kafla þessarar ritgerðar. 
Skoðaðar voru þær stefnur sem skólarnir vinna eftir og hvernig þær taka á þróun 
félagsþroska. Einnig var kannað hvernig sérkennslumálum er háttað, þ.e. hvort tekið 
er tillit til sérkennslunemenda hvað varðar félagsþroska. Eins var kannað hvort 
skólastjórar hafa einhverja tilfinningu fyrir því hvort þeir nemendur sem eiga erfitt 
með nám eigi erfiðara en aðrir nemendur með að mynda félagsleg tengsl.  

Það er von höfundar að ritgerðin nái að vekja skólastjórnendur til umhugsunar 
um félagsþroska nemenda og að fleiri skólar fari að setja fram áætlanir um hvernig 
þeirra skóli eigi best með að efla hann. 
 



iv

Summary  
 
This is my final project at the University  of Akureyri, Education faculty. The purpose 
of this project is to examine the social development of children and how it can be 
reinforced in the school system. The author will ask questions like: Do students, who 
have special needs, have problems connecting to other students? What is done, and 
what can be done to strengthen their social progress?     
 In the academic chapter of this essay, the author will look into scientific theories 
on the matter, how social maturity of children is shaped and how it develops. In the 
next chapter the author will delve on what part the schools are playing. The author 
will name theories whose schools could adapt to improve the social developments of 
children. The author also explores how students with special needs could have trouble 
connecting to other students.      
 In the last part of the essay, the author examines a survey that he made in three 
schools two schools situated in towns and one located in a rural area. The authors 
interviews with the schoolmaster from each school are based on the academic chapter 
of this essay. He looked into the school policies on social developments of children, 
and also examined the school methods in working with children with special 
needs. Moreover, the author checks if the schoolmasters senses is whether students 
have problems studying and also connecting to other students in a social 
context. Finally the author accumulates all his findings from these three 
schools. However, one has to take into account that the survey is not accurate due to 
few numbers of schools.          

The authors hope is that he have made the school authorities reflect on the 
student social developments, and more schools will create a plan to promote and 
improve the children's social progress in the future.           
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1 Inngangur 
 

Einu sinni var ég á foreldrafundi í skóla drengjanna minna og gerð var könnun um 

hvað foreldrum þætti mikilvægast í námi barna sinna. Niðurstaðan var afgerandi 

bókleg menntun var það sem flestir vildu fyrir nemendur sem voru að byrja í 1. bekk 

en samskipti voru ekki nema í þriðja til fjórða sæti. Allir vita hve nauðsynlegt það er 

manninum að eiga samsipti við annað fólk og á það ekki síður við um börn en 

fullorðna. Í Aðalnámskrá grunnskóla er sagt að kenna skuli lífsleikni í skólum og 

tekur hún á kennslu í samskiptum og eflingu tilfinningagreindar svo greinilegt er að 

eitthvað er gert til að efla þessa þætti hjá nemendum. 

 Börn eru misjöfn eins og fólk er flest. Sum eru góð í bóklegum greinum önnur 

í verklegu, og enn önnur eru góð í mannlegum samskiptum. Í þessu verkefni er fjallað 

um félagsþroska barna og hlutverk skóla í tengslum við eflingu hans. Því er hér spurt: 

Eru tengsl á milli þess að eiga í erfiðleikum með bóklegt nám og þess að mynda 

félagsleg tengsl? Hvað gerir skólinn og hvaða möguleika hefur hann? Þessar 

spurningar eru þráður sem stýrir vinnunni við þetta verkefni. Teknar verða fyrir 

nokkrar kenningar um félagsþroska, hvernig hann þróast og reynt að koma með 

ábendingar hvernig hægt sé að vinna með að efla hann inni í kennslustofum og úti í 

frímínútum. Einnig er skýrt frá hugmyndafræði um eflingu félags- og tilfinningaþátta 

í uppeldi.  

Auk þess að ræða almennt um félagsþroskan var gerð könnun þar sem tekin 

voru viðtöl við skólastjórnendur þriggja skóla, tveggja í bæ og eins í dreifbýli, og 

skoðað hvernig unnið er með félagsþroskann í þessum skólum. Einnig voru 

skólanámskrár skólanna þriggja skoðaðar varðandi sérkennslumál og hugmyndafræði 

skólanna. Í lokin voru skólastjórnendur spurðir hvort þeirra tilfinning sé sú að þeir 

nemendur sem eiga erfitt með nám eigi erfiðara með að eignast vini og ef svo er þá af 

hverju.  

Reynt er að tengja saman kenningar sem sagt er frá í fræðilegum hluta og 

könnunina sem gerð var til að sjá sem glögglegast hvort skólarnir séu fylgi eftir 

ákveðinni kenningu í þessum efnum.  
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2 Félagsþarfir barna 
 
Í þessum kafla er fjallað um hvernig félagsþroski barna þróast og hvað þarf til að börn 

geti myndað góð félagsleg tengsl við jafnaldra sína. Einnig eru skoðaðar kenningar 

nokkurra fræðimanna um myndun félagsþroska. 

 

2.1 Félagsleg hegðun 
 
Félagsleg hegðun eða félagslegt atferli stjórnast af félagskerfi, þ.e. félagsleg hegðun 

einstaklings mótast af atferli annarra sem hefur jafnframt áhrif á hann.1 Grundvöllur 

félagslegrar hegðunar og réttlætiskenndar er hæfni til að átta sig á og taka þátt í 

tilfinningum annarra. Börn sýna merki um samkennd með fólki strax í frumbernsku 

og börn á öðru aldursári bregðast við líðan annarra og reyna að gera eitthvað í málinu 

ef þörf krefur. Þó er þörf á annarri grundvallarfærni í mannlegum samskiptum. Það er 

þörf á að geta sett sig í spor annarra en það vefst fyrir börnum á forskólaaldri. Þeirra 

úrræði bera þess gjarnan vitni að þau ganga út frá því að mótaðilinn líkist þeim 

sjálfum í smekk og tilfinningum og rétta því bangsann sinn, snuðið eða annað ef þau 

sjá einhvern sem líður illa því þeim sjálfum mundi finnast það henta fyrir þau við 

svipaðar aðstæður.2

Það að fólk sé stöðugt að reyna að lesa úr hegðun annars fólks kallast félagsleg 

hugsun. Margar athafnir í lífi okkar fela í sér að við veltum fyrir okkur hvernig annað 

fólk er og þannig reynum við t.d. að vita hvað aðrir eru að hugsa og hvernig þeir 

koma til með að bregðast við okkur.3

1 Íslenska alfræðiorðabókin A-G  1990:393 
2 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:39 
3 Bee, Helen 2000:353 
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2.1.1 Þróun sjálfsins skv. Erikson 
 
Erikson er einn helsti sálfræðingur/sálgreinandi 20. aldarinnar. Hann fæddist árið 

1902 í Þýskalandi en nam við skóla Maríu Montessori á Ítalíu við Psycoanalytic 

Institute í Vín. Árið 1936 gekk hann til liðs við Institute of Human Relations sem er 

hluti af sálfræðideild Yale-háskólans í Bandaríkjunum.4

Samkvæmt kenningum Eriksons skiptist þróun sjálfsins í átta æviskeið: 

Tafla 2.2.25

Aldursskeið  Megin átök  Ákvarðandi þættir 
0-2 ára Trúnaðartraust eða vantraust. Ef foreldrar fullnægja frumþörfum ungbarnsins 

þroskast með því meira trúnaðartraust en 
vantraust. 

2-4 ára Sjálfræði/sjálfsstjórn eða 
sjálfssefjun og blygðun. 

Ef foreldrar umbuna barni þegar það stendur sig 
vel og lítilsvirða það ekki þótt því mistakist 
(t.d. varðandi stjórn á hægðum og þvagláti) 
mun sjálfræðiskennd verða sjálfssefjun og 
blygðunarkennd yfirsterkari. 

4-6 ára Frumkvæði eða sektarkennd Ef foreldrar viðurkenna forvitni barnsins og 
bæla ekki niður þörf þess fyrir að vita og spyrja 
mun frumkvæði verða sektarkennd yfirsterkari. 

7-12 ára Framtakssemi eða vanmetakennd Ef barninu gengur vel heima og í skólanum og 
misheppnast ekki sífellt það sem það gerir, 
verður framtakssemi þyngri á metunum en 
vanmetakennd. 

13-18 ára Sjálfskennd/sérstæði eða sundrað 
sjálf. 

Ef unglingurinn getur samræmt mismunandi 
hlutverk, hæfni og verðmætamat og sér 
samhengi þeirra við fortíð og framtíð mun 
sjálfskennd hans og tilfinning fyrir sérstæði 
ekki víkja fyrir tilfinningu um sundrað sjálf. 

19-35 ára Náin tengsl við aðra eða einangrun. Ef maðurinn hefur öðlast nægjanlega sterka 
sjálfskennd getur hann gefið öðrum mikið af 
sjálfum sér án þess að sjálfskennd hans bíði 
hnekki. Maður sem getur það ekki finnur mjög 
til einsemdar. 

35-55 ára Frjór hugur eða stöðnun. Maður sem hefur átt börn og/eða leyst af hendi 
einhver störf sem hann telur einhvers virði 
stuðlar með því að varanlegri sjálfskennd og 
sjálfsmynd. Ef manninum tekst það ekki finnur 
hann til stöðnunar í stað vaxtar og sköpunar. 

55 ára -  Heilsteypt sjálf eða örvænting. Maður sem öðlast hefur sjálfskennd, haft náið 
samband við aðra menn og notið fullnægju í 
störfum sínum getur litið til baka yfir farinn 
veg, sáttur við lifið og tekið dauðanum án 
saknaðar. En maður sem kemst á elliár án þess 
að hafa látið sig varða annað fólk eða einhver 
störf kennir örvæntingar, honum finnst hann 
hafa varið lífi sínu illa. 

Skoðum nánar fyrstu fjögur æviskeiðin. 
 

Á fyrsta æviári barns þróast tilfinning þess gagnvart trausti eða vantrausti í 

garð annarra. Erikson sagði að hegðun þess sem sér um barnið á fyrsta ári (oftast 

 
4 Fræðimenn fullorðinsfræðslunnar 
5 Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili 1985:18 
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móðir) skipti miklu máli um hvort traust myndast eða ekki. Börn sem ná að mynda 

þetta traust eru þau sem eiga foreldra sem eru ástúðleg og bregðast við á réttan hátt og 

börnin geta treyst á. Þau reyna þá strax að mynda lík samskipti við aðra þar sem þau 

finna fyrir trausti frá foreldri. Aftur á móti eru þau börn sem alast upp við 

óstöðugleika eða hörku líklegri til að mynda vantraust og bera það með sér í þau 

sambönd sem þau eiga eftir að mynda. Börnin þurfa þó að læra vantraust líka til að 

treysta ekki of mikið á alla og til að greina á milli hættulegra og áreiðanlegra 

aðstæðna.6

Foreldrar eru einnig mikilvægir til að aðstoða börnin við að móta skilning á 

sjálfstæði eða sjálfsstjórn. Ef tilraunum barnanna til að sýna sjálfstæði og skoða sig 

um er ekki leiðbeint af fullorðnum og börnin finna til endurtekinna misbresta eða 

hæðni þá verður útkoman að skömm og efa í stað stjálfstæðis. Það þarf þó einnig að 

þróa efa með börnum til að þau skilji hvaða hegðun er ásættanleg og hver ekki.7

Á aldrinum fjögurra til sex ára læra börn að taka frumkvæði til að ná 

einstökum markmiðum. Börnin reyna á þessa nýju þekkingu og reyna að sigra 

heiminn í kringum sig, t.d. með því að fara ein út á götu eða taka leikfang í sundur og 

reyna að koma því saman aftur. Þetta er sá tími sem börnin eru þrekmikil og foreldrar 

sjá merki um ágenga hegðun og eiga þá til að annað hvort láta allt of mikið eftir 

börnum sínum eða að refsa þeim of mikið sem getur leitt til sektarkenndar. 

Sektarkennd þarf þó að þróa þar sem engin samviska eða sjálfsstjórn er mynduð án 

hennar. Of mikil sektarkennd getur hamlað sköpunargleði barna og samskiptum við 

aðra.8

Á fjórða stiginu eru börn á bilinu 7 til 12 ára en á þessum aldri þróa þau með 

sér framtakssemi eða vanmetakennd. Ásamt því að læra í skólanum þurfa börnin að 

læra að vinna sér inn samþykki í gegnum tiltekna hæfni eða það sem samfélagið krefst 

af þeim. Ef börnunum mistekst að þróa þá hæfni sem ætlast er til af þeim munu þau 

þróa vanmátt með sér í staðinn. Þau þurfa að þekkja vanmáttarkenndina til að þróa 

með sér auðmýkt eða lítillæti sem nauðsynlegt er fyrir börn að kunna.9

6 Bee, Helen 2000:279 
7 Bee, Helen 2000:279 
8 Bee, Helen 2000:279-280 
9 Bee, Helen 2000:279-280 
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2.1.2 Kenning Bowlby um myndun félagsþroska 
 
John Bowlby kom fram með áhugaverða blöndu af sálgreiningar- og líffræðilegum 

nálgunum á félagsþroska barna. Líkt og Freud taldi hann að grunnurinn að 

persónuleika mannsins lægi í samskiptum barna í frumbernsku. Bowlby sagði að 

vanræksla eða sálrænt áfall í þessum samskiptum hefðu varanleg áhrif á þroska barna. 

Hann ákvað því að beina athygli sinni að samskiptum móður og barns þar sem það eru 

venjulega fyrstu tengslin sem barnið myndar.10 

Til að útskýra hvernig þessi tengsl myndast taldi Bowlby að það bæri að 

fylgjast með hegðun fólks. Hann sagði að þróun mannsins byrjaði með því að börn 

fæddust með ósjálfráða hegðun sem laði fram viðbrögð frá öðrum, s.s grátur, bros og 

augntengsl. Eins er með móður (og aðra fullorðna); það eru nánast ósjálfráð viðbrögð 

að bregðast við hegðun barna, t.d. gráti, og einnig að tala til ungbarna með rödd í hárri 

tóntegund. Saman mynda þessar keðjuverkandi hegðanir órjúfanleg tengsl á milli 

móður og barns.11 

Á grundvelli þessarar kenningar bætti Bowlby við nauðsynlegum hugmyndum 

um þróun. Hann taldi að tilhneiging til að mynda sterk tilfinningaleg tengsl við 

tiltekinn einstakling væri grundvallarþáttur í eðli mannsins sem væri þegar til hjá 

nýburum. Þessi tengsl eru byggð og þeim haldið við með föstum meðfæddum 

hegðunum sem mynda og halda nálægð á milli foreldris og barns eða milli annarra 

para.12 

Bowlby skilgreindi tengsl á tvo vegu ásamt Mary Ainsworth þ.e. tengsl út frá 

ástríðum (affectional bond) og tengsl út frá væntumþykju (attachment bond). 

Ástríðutengslin eru tengsl á milli tveggja aðila sem endast lengi þar sem félaginn er 

nauðsynlegur sem einstakur einstaklingur og getur ekki verið skipt út fyrir annan. 

Væntumþykjutengslin eru þegar einstaklingur finnur fyrir öryggi í sambandi. Út frá 

þessu telja Bowlby og Ainsworth að samband foreldra og barna séu 

væntumþykjutengsl þar sem foreldrar veita öryggi og hlýju en það virkar bara á annan 

veginn þar sem foreldrar finna ekki til öryggis frá börnunum en í staðinn mikla 

væntumþykju.13 

10 Bee, Helen 2000:280 
11 Bee, Helen 2000:280 
12 Bee, Helen 2000:319 
13 Bee, Helen 2000:319 
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2.1.3 Kenning Hartup um félagsþroska 
 

Willard Hartup var prófessor við Háskólann í Minnesota í Bandaríkjunum. Síðan árið 

1999 hefur hann verið stjórnarmaður í nefnd sem heitir National Institute of Child 

Healt and Development´s (NICHD).14 

Hartup telur að börn þurfi félagsleg samskipti á tvo vegu, þ.e. lárétt og lóðrétt 

samskipti. Lóðrétt samskipti eru þau samskipti sem börn eiga við foreldra, 

leikskólakennara, kennara og alla fullorðna sem þau umgangast. Þau samskipti eru 

meira á annan bóginn í stað þess að vera gagnkvæm, þ.e. fullorðni aðilinn er meira að 

leiðbeina og hugga í stað þess að leika og spjalla. Lárétt samskipti eru á milli aðila 

með sömu eða svipaða reynslu, t.d. á milli barna innbirgðis. Þessi samskipti eru 

gagnkvæm og á jafnréttisgrundvelli.15 

Hartup telur að þessar tvær tegundir samskipta þjóni mismunandi markmiðum 

fyrir börnin, þ.e. þörf sé á þeim báðum svo að börnin þrói með sér skilvirk félagsleg 

tengsl. Lóðrétt tengsl eru nauðsynleg til að börnin finni að þau séu vernduð og finni 

fyrir öryggi. Í þessum tengslum búa börnin til þann grunn sem þau þurfa til að byggja 

upp félagsþroska sinn. Í láréttu tengslunum læra börn það sem þau geta einungis lært 

hjá jafningjum sínum, þ.e. samvinnu, samkeppni og um einlæga vináttu.16 

Kenningar Hartup og Bowlby eru mjög líkar að mörgu leyti, þ.e. báðir tala 

þeir um tvennskonar tengsl t.d. á milli barna og fullorðinna og á milli barna á sama 

þroskastigi. Þeir telja báðir að bæði tengslin séu jafn mikilvæg þar sem börn finna hve 

tengslin eru misjöfn og að þau skynji að þau fái ekki það sama út úr tengslum við 

jafnaldra og fullorðinna. Það virðist því vera að margt sé til í þeirra kenningum þar 

sem þær eru svo líkar og báðir leggja áherslu á mikilvægi samskipta við önnur börn. 

 

14 Linking up with emeriti faculty: Bill Hartup, child development 2003 
15 Bee, Helen 2000:318 
16 Bee, Helen 2000:318 
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2.1.4 Félagsþroski barna frá 0-6 ára  
 
Strax í frumbernsku byrja börn að herma eftir öðru fólki með því að reka út úr sér 

tunguna, blikka augum og opna og loka munninum til að sýna viðbrögð við öðrum.17 

Um sex mánaða aldur fara börn að sýna jákvæðan áhuga á öðrum ungbörnum. Ef tvö 

börn á þessum aldri eru sett saman á gólf og látin snúa hvort að öðru munu þau reyna 

að ná taki hvort á öðru með því að toga í föt og hár. Um tíu mánaða aldur er þessi 

hegðun mun greinilegri. Þegar börn eru um fjórtán til átjan mánaða er hægt að segja 

að tvö eða fleiri börn séu farin að leika sér saman með leikföng en þó er varla um 

neina samvinnu að ræða heldur eru þau að leika sér hlið við hlið hvort með sitt 

leikfangið. Þó er talað um að á þessum aldri myndist fyrstu merki um vináttu.18 

Hartup talaði um að láréttu tengslin væru á jafnréttisgrundvelli og því virðist 

það eiga heima í þessum aldursflokki, þ.e. börn leika sér hlið við hlið en ekki er 

beinlínis hægt að segja að þau leiki sér saman því þau virðast ekki hafa þroska til 

þess. Eins er hægt að tengja þetta við væntumþykjutengsl Bowlby þar sem börnin 

finna til væntumþykju gagnvart leikfélaganum og þau fá eitthvað út úr þessum 

samskiptum. 

 Um þriggja til fjögurra ára aldur á nær helmingur barna að minnsta kosti einn 

vin og í 65% tilfella er um að ræða vin af sama kyni. Misjafnt er hvað þessi vinátta 

endist lengi en talið er að endingartíminn sé a.m.k sex mánuðir. Þessi vinátta er þó 

ekki eins djúp og gerist hjá eldri börnum en hún er þó ekkert síðri. Þriggja til fjögurra 

ára börn eru fljótari að fyrirgefa og sýna frekar jákvæða hegðun en neikvæða og eru 

duglegri að styðja við bak vina sinna heldur en yngri börn. Því er talið að vinátta á 

þessum aldri sé mikilvæg til að æfa félagslega hæfni því sagt er að til að geta leikið 

með öðrum börnum þurfi að nota mikla vitsmuni til að ná árangri í að vita að stundum 

þarf að gefa eftir í sameiginlegum leik þar sem taka þarf mark á tilfinningum 

annarra.19 

Hér er hægt að sjá annað og þriðja stig hjá Erikson þar börnin hafa fengið 

aukið sjálfstæði og sjálfstjórn. Þau hafa lært hvaða hegðun er ásættanleg og nota hana 

í leik við önnur börn þar sem þau eru duglegri við að styðja við bak vina sinna en 

áður. Á þessum aldri eiga börnin einnig að vera búin að læra að taka frumkvæði og 

 
17 Oden, Sherri 1987 
18 Bee, Helen 2000:334 
19 Bee, Helen 2000:334-335 
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sýna sektarkennd. Það gera þau á þessum aldri þar sem samviska þeirra er orðin það 

þróuð að þau eru farin að taka mark á tilfinningum annarra barna með því að gefa eftir 

í leik. Ef þau hafa ekki lært rétt á þriðja stigi samkvæmt Erikson myndu þau sýna 

frekju og yfirgang í leik við önnur börn.  

 

2.1.5 Félagsþroski barna frá 6-12 ára 
 
Á aldrinum sex til tólf ára á sér stað mikil þróun í félagsþroska barna. Einkum á þetta 

við um vitundina um að aðrir hafa ekki sama sjónarhorn og maður sjálfur, þ.e. túlkun 

á sameiginlegri reynslu getur verið ólík á milli einstaklinga og það sama á við um 

langanir, tilfinningar og þarfir. Á þessum árum þróast stig af stigi hæfni til að greina á 

milli mismunandi sjónarhorna, setja sig inn í þau og bera saman sífellt fleiri sjónarmið 

sem eru fjarlægari og ólíkari eigin viðmiðum. Samhliða þessu þróast börn frá því að 

gefa mestan gaum að því sem fólk aðhefst og hlutunum sem það sýslar með til þess að 

líta á fólk sem einstaklinga með hugarheim og tilfinningar að auki.20 

Á þessum árum fer mestur frítími barna í að leika við vini sína. Börn mynda 

vinahópa eftir áhugasviðum en ekki eins mikið eftir atferli eða gildum. Vinahóparnir 

eru nær eingöngu skiptir eftir kynjum og virðist það vera nær algilt að kynin forðast 

hvort annað eins og heitan eldinn og hafa meðal annars verið gerðar rannsóknir sem 

sýna að börn velja frekar að leika sér við önnur börn af öðrum kynþætti heldur en af 

gagnstæðu kyni. Þetta hefur verið útskýrt með þeim hætti að kynin hafa ólík 

áhugasvið, t.d. hvað varðar leik. Drengir leika sér gjarnan í einhvers konar 

hasarleikjum og stúlkurnar eru þá meira settar hjá eða þær sýna þessum leikjum engan 

áhuga. Eins hefur það sýnt sig að stúlkur eiga erfitt með að koma sínum skoðunum að 

í leikjum með strákum og verða þá útundan. Stúlkuhópar taka oftast sameiginlegar 

ákvarðanir í leikjum. Skýringar á hvers vegna drengir forðast stúlkur eru oft 

óskiljanlegar en drengir vilja síður leika við stúlkur en stúlkur við drengi.21 

Börn þurfa að endurskipuleggja bæði persónulegt og félagslegt öryggiskerfi 

sitt þegar þessar breytingar verða á þroska þeirra og félagslífi. Þó foreldrar og 

fjölskyldur séu ennþá mikilvægar burðarstoðir skipa vinir og jafnaldrar stóran sess en 

vináttubönd æskuára líkjast að ýmsu leyti geðtengslum við foreldra í frumbernsku. 

 
20 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:53 
21 Bee, Helen 2000:336-337 
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Nærvera vinar veitir öryggi við ógnandi eða ókunnugar aðstæður en vinatengsl eru 

hins vegar mun brothættari og ótryggari á þessum árum en venslin við foreldra og 

systkini. Sú ábyrgðartilfinning sem ríkir á milli vina er ekki mjög áreiðanleg heldur 

þarf endalaust að staðfesta hana og endurnýja.22 

Samkvæmt þessu eru væntumþykjutengslin sem Bowlby setti fram mjög 

viðkvæm, þ.e. þar sem stöðugt þarf að staðfesta þau og endurnýja. Börn virðast líka 

finna það hvaða vinir henta við mismunandi aðstæður, t.d. hvað varðar hvernig skapi 

þau eru í og hvað þeim langar til að gera.  

 

2.1.6 Leikir 
 
Leikir gegna mikilvægu hlutverki á mörgun sviðum í þróun barna. Þeir eru aðferð 

barna til að skilja og vinna úr eigin reynslu því að hugmyndir þeirra um heiminn eru í 

mótun og í leikjum prófa þau hvernig hugmyndirnar reynast í raun. Í hlutverkaleikjum 

þroskast samkennd barna og skilningur á öðrum sjónarhornum en þeirra eigin þar sem 

þau fá tækifæri til að kanna og æfa hlutverk og samskipti sem erfitt væri í að komast í 

raunveruleikanum. Leikir þjálfa einnig alls konar hreyfifærni eins og fínhreyfingar og 

grófhreyfingar. Eins gegna leikir mikilvægu hlutverki í tilfinningalífi barna og eru því 

kjörin aðferð til að leysa úr vandamálum sem koma upp í dagsins önn.23 

Fyrstu tvö árin eru börnin að æfa alls kyns hreyfifærni í gegnum leiki og gera 

tilraunir með hluti. Næstu þrjú ár verða samskipti á milli barna tíðari, félagslegri og 

flóknari. Milli þriggja og sex til sjö ára aldurs eru þykjustuleikir vinsælastir. Fyrst eru 

börn ein í þessum leikjum en þegar á líður verða þeir í sívaxandi mæli félagslegir. 

Þegar á grunnskólaaldur er komið dregur úr þykjustuleikjunum og leikir byggðir á 

reglum eru vinsælastir á skólaárunum.24 Það má þá geta þess að til að leika regluleiki 

þurfa að fara fram mikil samskipti sem aftur efla félagsþroska barna. 

 

22 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:55-56 
23 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:42-43 
24 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:41 
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2.2 Samantekt 
 

Kenningar Bowlbys og Hartups eru mjög líkar hvað varðar fyrstu félagslegu tengslin 

sem barn myndar. Þeir eru sammála um að fyrstu tengslin séu á milli móður og barns 

en það er staðreynd að barn tengist móður sinni fyrr en föður þó það gæti átt eftir að 

breytast eitthvað með nýjum lögum um feðraorlof.  

 Það er því fyrst og fremst foreldranna að efla grunnfærni barnsins til trausts 

samkvæmt Erikson því ef það bregst getur verið erfitt að bæta það upp þegar barnið er 

orðið eldra. Þegar barnið eldist og fer á leikskóla er það hans að sjá um félagslega 

færni þess en samt hvílir ábyrgðin á foreldrum. Þó kennimenn segi að ekki sé um að 

ræða eiginlega vináttu á leikskólaaldri hefur höfundur séð skýr dæmi um annað. Það 

eru þó foreldrarnir sem styrkja þessi viðkvæmu sambönd sem myndast með því að 

vera duglegir að bjóða heim til sín þeim börnum sem sem barn þeirra leikur sér við í 

leikskóla.  

 Erfiðleikar við félagsleg tengsl gætu því tengst því að þegar barn kemur úr 

leikskóla og í grunnskóla þar sem það getur lent í öðrum skóla en vinirnir úr 

leikskólanum og þarf því að byrja upp á nýtt að búa til tengsl við jafnaldra. Þar þarf 

skólinn að vera meðvitaður um hvaðan nemendur koma því ef stór hluti bekkjarins 

hefur verið saman í leikskóla gæti vel farið svo að þeir sem koma úr öðrum leikskóla 

verði út undan.  

 Samkvæmt kenningunum þurfa því foreldrar og öll skólastig að hlúa vel að 

börnunum svo þau geti myndað góð og heilbrigð tengsl við fjölskylduna, skólann og 

samfélagið í heild. Ef ekki er hlúð vel að þessum þætti segir Erikson að 

einstaklingurinn útiloki sig frá umhverfinu þar sem hann lærir ekki að mynda þau 

tengsl sem þarf til að lifa af í því samfélagi sem við búum í.  

 Hvaða leiðir eru tiltækar fyrir foreldra og skóla til að styrkja félagsþroska 

barna? Eru til einhverjar kenningar sem báðir aðilar geta farið eftir? Við skulum 

skoða hvað hægt er að gera til að hlúa sem best að þessum atriðum.  
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3 Skólinn 
 

Í þessum kafla verður kannað hvernig skólinn getur unnið með félagsþroska barna og 

þá sérstaklega þeirra barna sem eru frábrugðin öðrum börnum á einhvern hátt vegna 

fötlunar og geta átt erfitt með að mynda félagsleg tengsl við bekkjarfélaga sína. Litið 

verður á nokkrar kenningar sem margir skólar vinna eftir og eru líklegar til að henta 

sérstaklega vel til að efla félagsþroska. 

 

3.1 Hlutverk skóla 
 
Ýmsar hugmyndir eru uppi um hvernig best er að bæta skólahald. Sumir vilja leggja 

áherslu á að efla sjálfið hjá nemendum en aðrir benda á skaðsemi ofbeldis og 

vímuefna og vilja meiri afskipti foreldra og samfélagsins í heild. Allir virðast samt 

vera sammála um að skólinn leikur mikilvægt hlutverk í að búa börnin okkar undir 

það að verða fróðleiksfúsir, ábyrgir og umhyggjusamir einstaklingar.25 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að grunnskólinn eigi að leitast við að haga 

sínum störfum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska hvers og eins. Grunnskólinn sé fyrir alla hvernig sem á standi atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska.26 

Í annarri grein grunnskólalaganna segir að skólastarfið skuli leggja grundvöll 

að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Eins segir 

í 29. og 34. grein að leggja skuli áherslu á að efla sjálfsvitund og félagsvitund 

nemenda og að í öllum grunnskólum skuli nemendum gefinn kostur á að taka þátt í 

tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans. Með þessu er stefnt á að nemendur verði 

færir um að taka að sér félagsleg störf í þjóðfélaginu.27 

Í lífsleiknihluta Aðalnámskrár grunnskóla segir að námsgreinin lífsleikni sé til 

þess ætluð að efla alhliða þroska nemandans. Lögð er áhersla á að nemandinn geri sér 

far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. 

 
25 Elias, Maurice J. o.fl  1997:1 
26 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:14 
27 Lög nr.66/1995 um grunnskóla 
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Nemandanum er ætlað að efla félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum.28 
Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að efla félagsþroska nemenda. Fengist 
er við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi, 
tilheyra fjölskyldu, eiga vini og félaga, vinna með öðrum og setja sig í spor 
annarra. Í námsgreininni er horft á nemandann í heild, færni til samskipta, 
tjáningar og þess að færa rök fyrir máli sínu, setja sér markmið, sýna frumkvæði, 
rata um umhverfi sitt, varast hættur og geta bjargað sér. Jafnframt þarf að rækta 
hæfileika til sköpunar og verklegrar færni. Námsgreinin lífsleikni gefur skólum 
einnig tækifæri til að fjalla um mál sem upp kunna að koma hverju sinni og 
snerta líðan og velferð nemenda.29 

Það er þó ekki einungis í lífsleiknitímum sem skólum ber að efla félagsþroska 

nemenda því hægt er að gera það á fjölbreyttari hátt. Ýmsir fræðimenn hafa komið 

fram með kenningar sem skólar ættu að hafa í huga þegar nám er skipulagt. 

 

3.1.1 Kenning Vygotsky um nám 
 
Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem setti fram kenningu um þróun 

félagsþroska. Hann trúði því að lærdómur væri háður samskiptum við aðra og að 

félagslegur lærdómur leiddi til vitræns þroska. Kenningin var kölluð Svæði mögulegs 

þroska (Zone of proximal development) og útskýrði Vygotsky hana þannig að sá 

lærdómur sem fer fram með hjálp fullorðinna eða jafningja brúi bilið á milli þess sem 

einstaklingurinn þekkir og þess sem hægt er að þekkja, s.s. einstaklingurinn hefur 

möguleika á að nema miðað við þroska.30 

Svo að lærdómur geti farið fram á svæði mögulegs þroska má alls ekki taka of 

stór stökk í einu. Í stað þess þarf að hafa viðfangsefni sem lögð eru fyrir börn aðeins 

lítillega erfiðari en það sem þau gerðu þar á undan svo þau geti nýtt sér það sem þau 

hafa lært áður. Börnin þurfa stuðning til að geta náð aðeins lengra í námi en þau geta 

ein og sér. Þannig aðstoðar hinnir fullorðnu börnin við að byggja ofan á fyrri reynslu. 

Það sem börnin geta með stuðningi einn daginn geta þau gert ein næsta dag. Á þennan 

hátt ná börn að bæta ofan á fyrri þekkingu eða tengja nýja þekkingu við það sem þau 

vita fyrir og hefur þessu verið líkt við vinnupalla þar sem alltaf bætist pallur ofan á 

það sem fyrir var.31 

28 Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleikni 1999:6 
29 Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleikni 1999:6-7 
30 Riddle, Elizabeth M. 1999 
31 Riddle, Elizabeth M. 1999 
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Fram að þeim tíma sem Vygotsky setti fram sína kenningu hafði skólinn ekki 

komið fram með það fyrirkomulag að nemendur hefðu mikilvægu hlutverki að gegna í  

eigin menntun. Samkvæmt kenningu Vygotskys þurfa nemendur og kennarar að vinna 

saman. Með þeim hætti verður lærdómurinn gagnkvæm reynsla bæði fyrir kennarana 

og nemendurna.32 

Samkvæmt þessari kenningu getur nám ekki farið fram nema að einhver 

samskipti hafi farið fram. Því er mikilvægt að hafa það í huga að nemendur læra ekki 

einungis af kennurunum heldur einnig hver af öðrum. Með því að láta nemendur 

vinna saman og hjálpast að við lausn verkefna efla þeir félagsleg tengsl í leiðinni og 

má því segja að bóklegum og félagslegum markmiðum sé náð á sama tíma á þennan 

hátt.  

 

3.1.2 Fjölgreindarkenning Gardners 
 
Howard Gardner, prófessor við Harvard-háskóla, setti fram þá kenningu að greindir 

mannsins væru átta talsins og reifaði þann möguleika að einnig væri til sú nýjunda. 

Greindirnar eru; Málgreind, Rök- og stærðfræðigreind, Rýmisgreind, Líkams- og 

hreyfigreind, Tónlistargreind, Samskiptagreind, Sjálfsþekkingargreind og 

Umhverfisgreind. Með þessari kenningu reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega 

möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Hann dró þannig stórlega í efa að 

rétt væri að mæla greind einstaklinga með því að taka þá úr sínu eðlilega 

námsumhverfi til að láta þá leysa verkefni sem þeir höfðu aldrei séð áður. Tilgáta 

Gardners er aftur á móti sú að greind snúist um hæfileika til að leysa þrautir eða 

vandamál annars vegar en hins vegar til að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi 

við umhverfið.33 

Svo að hægt sé að vinna eftir fjölgreindarkenningunni þurfa kennarar að vera 

meðvitaðir um allar greindirnar því í raun er verið að þjálfa margar greindir á sama 

tíma. Því er tilvalið að hafa verkefni sem fjölbreyttust svo að þau höfði til flestra 

nemenda óháð því hverri greind þeir eru hæfastir.  

 

32 Riddle, Elizabeth M. 1999 
33 Armstrong, Thomas 2001:13-15 
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Lítum aðeins á greindirnar. 

Tafla 3.1.234 
Greindir Kjarnaþættir  Frábær árangur  
Málgreind Næmi fyrir hljóðum, gerð, merkingu 

og hlutverkum orða og tungumála. 
Rithöfundar og ræðu-
snillingar. 

Rök- og stærðfræðigreind Næmi fyrir og hæfileiki til að átta 
sig á röklegum og tölulegum 
mynstrum; hæfileiki til að fást við 
langar rökleiðslur. 

Vísindamenn og stærðfræð-
ingar. 

Rýmisgreind Hæfni til að skynja hinn sýnilega 
rýmisheim nákvæmlega og til að 
ummynda fyrstu skynjun. 

Listamenn og arkitektar. 

Líkams- og hreyfigreind Hæfni til að hafa stjórn á eigin 
líkama og til að handleika hluti og 
beita verkfærum. 

Íþróttamenn, dansarar og 
myndhöggvarar. 

Tónlistargreind Hæfni til að átta sig á og greina takt, 
tónhæð, tónblæ; að meta tónlist af 
ýmsu tagi. 

Tónskáld og flytjendur 
tónlistar. 

Samskiptagreind Hæfni til að átta sig á og bregðast 
rétt við hugarástandi, skapgerð, 
áhuga og óskum annarra. 

Ráðgjafar og stjórnmála-
leiðtogar. 

Sjálfsþekkingargreind Aðgangur að eigin tilfinningalífi og 
hæfni til að greina á milli tilfinninga 
sinna; þekking á eigin veikleika og 
styrkleika. 

Sálkönnuðir og trúarleið-
togar. 

Umhverfisgreind Leikni í að greina tegundir, þekkja 
skyldar tegundir, kortleggja 
skyldleika, formlega eða óformlega, 
milli nokkurra tegunda. 

Náttúrufræðingar, líffræð-
ingar og dýraatferlis-
fræðingar. 

Fjölgreindarkenningin ákvarðar ekki eina greind sem passar viðkomandi einstaklingi 

heldur er hún kenning um hugræna starfsemi og tilgátan er að hver og einn hafi til að 

bera færni í öllum greindum. Greindirnar starfa að sjálfsögðu saman á sérstæðan hátt 

hjá hverjum einstaklingi og því virðist starfsemi í öllum eða flestum greindum mjög 

þróuð hjá sumum.35 

Að mati Gardners er það foreldra og kennara að virkja greindirnar hjá 

börnunum. Þeir gera það með því að tendra áhuga hjá börnum sem hvetur þau til að 

vilja læra meira um hlutina. Eins er hægt að lama greindirnar með því að þvinga börn 

til að gera eitthvað sem þau vilja ekki sjálf og refsa þeim fyrir ósæmilegt athæfi, t.d. 

að koma inn með skítug laufblöð. Í staðinn fyrir að refsa börnum fyrir slíkt ætti að 

hvetja þau því það hefur jákvæð áhrif á virkni greindanna og þannig styrkir laufblað 

t.d. umhverfisgreindina. En það er fleira sem getur hvatt eða latt greindirnar hjá 

börnum. Lítum á nokkur dæmi:36 

34 Armstrong, Thomas 2001:17 
35 Armstrong, Thomas 2001:20 
36 Armstrong, Thomas 2001:30 
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• Aðgengi að efnivið eða leiðbeinendum. Ef foreldrar hafa ekki efni á fiðlu, 
píanói eða öðru hljóðfæri getur það hamlað þróun tónlistargreindar barna 
þeirra. 

• Sögu- og menningarlegir þættir. Líklegt er að nemendur sem hafa áhuga á 
stærðfræði og ganga í skóla þar sem raunvísindum og stærðfræði er gert 
sérlega hátt undir höfði fái góð tækifæri til að þróa rök- og stærðfræðigreind 
sína. 

• Landfræðilegir þættir. Börn sem alast upp í sveit fá trúlega betri tækifæri til 
að þróa tiltekna þætti í umhverfisgreindinni eða líkams- og hreyfigreindinni 
en þau sem alast upp í fjölbýlishúsum í stórborgum. 

• Fjölskylduþættir. Ef ungling langar til að verða myndlistamaður en foreldrar 
hans vilja að hann verði lögfræðingur geta áhrif þeirra haft í för með sér að 
málgreind hans þróist á kostnað rýmisgreindarinnar. 

• Aðstæðubundnir þættir. Einstaklingur sem þarf að hjálpa til við að sjá um 
stóra fjölskyldu í uppvextinum og eignast stóra fjölskyldu sjálfur hefur 
hugsanlega lítinn tíma til að þróa ýmsar greindir þótt efniviðurinn sé fyrir 
hendi. Helst er það samskiptagreindin sem fær þá að njóta sín.37 

Fjölgreindarkenningin getur hjálpað kennurum að skilja hvernig þversnið þeirra eigin 

greinda hefur áhrif á kennsluhætti þar sem hún er líkan af persónulegum þroska. 

Einnig vísar kenningin á margbreytileg viðfangsefni sem geta hjálpað til við að þróa 

vanræktar greindir, vekja lítt þróaðar eða lamaðar greindir og færa þróaðar greindir á 

enn hærra getustig.38 

Til að virkja samskiptagreindina sem best er gott að nota þær kennsluaðferðir 

sem krefjast samskipta á milli nemenda. Það er hægt að nota þær kennsluaðferðir í 

flestum greinum en þær eru einstaklega vel fallnar til að nemendur læri samskipti við 

aðra og læri að bera virðingu fyrir öðrum einstaklingum.  

 Eins og áður hefur komið fram taldi Vygotsky að nám gæti ekki farið fram 

nema í gegnum samskipti og eins er það með samskiptagreind Gardners. Það er ekki 

hægt að vera með góða samskiptagreind ef ekki er gefinn kostur á samvinnu við aðra 

til að efla hana. Því má segja að nám krefjist samskipta manna á milli hvort sem það 

er bóklegt eða félagslegt nám. 

 

37 Armstrong, Thomas 2001:30-31 
38 Armstrong, Thomas 2001:31 
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3.1.3 Tilfinningagreind 
 
Tilfinningagreind er nafn á hugsjón sem rekja má aftur til gríska heimspekingsins 

Aristótelesar um að meðalhóf í tilfinningum sé einn lykillinn að farsælu lífi. 

Tilfinningar eiga, ef vel er gert, að vera millibilsástand á milli „of“ og „van“ og þó 

hollt sé t.d. að geta reiðst réttlátri reiði er hvorki skapofsi (of) né geðleysi (van) af 

hinu góða. Því sagði Aristóteles að mikilvægt væri að geta fundið til réttu 

tilfinninganna við réttar aðstæður gagnvart réttu fólki og í réttum mæli.39 

Tilfinningagreind er ekki andstæða greindarvísitölu heldur er hér um að ræða 

aðgreinda eiginleika og ráða má af því að allir búa yfir hvoru tveggja. Sjaldséð er að 

önnur greindin sé yfirgnæfandi hjá einhverjum einstaklingum en þó eru þess dæmi. 

Það er þó dálítil fylgni á milli greindarvísitölu og sumum þáttum tilfinningagreindar 

en hún er ekki meiri en svo að líta ber á þetta sem tvö ólík svið.40 

Tilfinningagreind er hægt að fella inn í persónugreindarþætti Howards 

Gardner og hægt er að skipta þeirri hæfni sem um er að ræða í fimm meginsvið: 

1. Að kunna skil á eigin tilfinningum. Sjálfsvitund er það að gefa tilfinningu 

gaum þegar hún kemur fram. Þetta er forsenda tilfinningagreindar. Sá 

hæfileiki að fylgjast jafnt og þétt með tilfinningum sínum skiptir öllu máli 

varðandi sálrænt innsæi og sjálfsþekkingu. Að geta ekki viðurkennt sannar 

tilfinningar veldur því að þær ná valdi yfir einstaklingnum. 

2. Að hafa stjórn á tilfinningum. Hæfileiki til að stýra tilfinningum þannig að þær 

séu við hæfi grundvallast á sjálfsþekkingu, þ.e. hæfni til að sefa sjálfan sig, 

hrista af sér yfirþyrmandi kvíða, drunga eða skapvonsku – svo og afleiðingar 

þess þegar misbrestur verður á þessari forsendu fyrir að umgangast eigin 

tilfinningar. Sá sem ekki gefur haft stjórn á tilfinningum sínum á í stöðugri 

baráttu við þjakandi tilfinningar, en þeim sem hefur stjórn á henni gengur mun 

betur að jafna sig á vonbrigðum og uppnámi.  

3. Að hvetja sjálfan sig til dáða. Frumskilyrði fyrir að ná að beita athygli, hvetja 

sjálfan sig til dáða og ná tökum á viðfangsefnum og sköpunargáfu er það að 

megna að fylkja tilfinningunum í ákveðnum tilgangi. Sá sem gæddur er 

þessum eiginleika afkastar yfirleitt miklu og sýnir dugnað í því sem hann tekur 

sér fyrir hendur. 

 
39 Kristján Kristjánsson 2000 
40 Goleman, Daniel 2000:55 
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4. Að kannast við tilfinningar annarra. Annar hæfileiki sem grundvallast á 

tilfinningalegri sjálfsvitund er samkennd og er hún grunnþáttur í mannlegum 

samskiptum. Sá sem býr yfir samkennd lifir sig inn í tilfinningar annarra og er 

næmur á minnstu félagslegar vísbendingar um óskir og þarfir og er því vel til 

þess fallinn að sinna störfum á sviði umönnunar, kennslu, sölumennsku og 

stjórnunar. 

5. Að ráða við náin sambönd. Að vera í sambandi við aðra manneskju felst að 

verulegu leyti í því að hafa áhrif á tilfinningar hennar. Þetta er sú hæfni sem 

býr að baki vinsældum, forystuhæfileikum og leikni í mannlegum 

samskiptum. Sá sem skarar fram úr á þessu sviði er sá sem á hvað best 

samskipti við annað fólk og er með öðrum orðum „stjarna“ í félagslífinu.41 

Það er mjög einstaklingsbundið hvað fólk er leikið á þessum sviðum og er 

mismunurinn taugafræðilegs eðlis. Fyrstu æviárin skipta eflaust mestu máli varðandi 

það hvernig til tekst við að efla tilfinningagreind hjá börnum en þó getur fólk sífellt 

tileinkað sér nýjan lífsstíl og tekið sig á tilfinningalega.42 

Bestan árangur ber nám í tilfinningalæsi ef það hefst snemma, námsefnið er í 

samræmi við þroska barnsins á hverjum tíma og námið er óslitið á meðan skólagöngu 

stendur. Það er því skólans að kenna börnum tilfinningalæsi um leið og það gerir hann 

enn frekar að því tæki sem samfélagið getur beitt til að tryggja að börn tileinki sér 

þessa mikilvægu kunnáttu. Sértækar breytingar þurfa þá að verða á námskrá en auk 

þess gerir þessi útvíkkun á skólastarfi kröfur til þess að nemendum sé hjálpað að snúa 

persónulegum erfiðleikum utan og innan skólans sér í hag og efla þannig 

tilfinningalega hæfni. Bestur árángur næst með því að renna stoðum undir lærdóm á 

tilfinningasviði ekki einungis í kennslustofum heldur líka á leikvöllum og inni á 

heimilum. Þannig mynda skólar, foreldrar og samfélög heild sem verður samstæðari 

en ella og það eykur líkur á því að það sem börnin læra í kennslustund í 

tilfinningalæsi sé ekki skilið eftir í skólunum heldur reynt, æft og slípað í veruleika 

daglegs lífs.43 

41 Goleman, Daniel 2000:54-55 
42 Goleman, Daniel 2000:53-55 
43 Goleman, Daniel 2000:278-279 
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3.1.4 Olweusaráætlun 
 
Dan Olweus er sænskur prófessor sem hefur helgað sig rannsóknum á einelti barna og 

ungmenna og aðgerðum til að draga úr því. Rannsóknir hans um eineltismál mörkuðu 

tímamót og er hann almennt talinn upphafsmaður rannsókna á því sviði. Með störfum 

sínum hefur honum tekist að hafa áhrif á stefnumótun í uppeldismálum og hann hefur 

lagt ríka áherslu á að sett séu lög til að draga úr einelti í Noregi, Svíþjóð og í öðrum 

löndum.44 

Helstu markmið Olweusaráætlunarinnar eru að draga úr þeim tækifærum sem 

gefast til eineltis og skapa þannig andrúmsloft að nemendur finni að einelti borgi sig 

ekki. Áætlunin byggist á fáum meginreglum sem miða að því að endurbæta félagslegt 

umhverfi í skólum og skapa skólaumhverfi sem einkennist af: 

 
• Jákvæðum áhuga og alúð hinna fullorðnu 
• Ákveðnum vinnurömmum vegna óviðunandi atferlis 
• Stefnufastri beitingu neikvæðra afleiðinga (viðurlaga) sem hvorki 

eru líkamlegar né óvinveittar, brjóti nemandi gegn þeim reglum sem 
ákveðnar hafa verið 

• Ákveðni og myndugleika hinna fullorðnu sem virka sem yfirboðarar 
á vissar aðstæður.45 

Þessi stefnumótun þarf að koma frá skólastjórnendum en nauðsynlegt er að skólinn 

marki skýra stefnu í eineltismálum og að eftir henni sé unnið. Olweus gerir ítarlega 

grein fyrir því hvernig kennarar geti tekið á eineltismálum innan síns bekkjar með því 

að þeir í samvinnu við nemendur komi sér saman um nokkrar einfaldar reglur um 

einelti. Reglurnar eiga að vera hlutbundnar og þær þarf að útskýra nákvæmlega fyrir 

nemendum svo öruggt sé að þeir skilji þær rétt. Reglurnar eiga að taka bæði á beinu 

og óbeinu einelti, þ.e. beinum árásum og félagslegri einangrun og útilokun frá 

hópnum. Hægt er að fara nokkrar leiðir í að útskýra einelti fyrir nemendum; t.d. má 

sýna þeim myndband um einelti og svo er hægt að fara í hlutverkaleik þar sem 

nemendur eru settir í hlutverk geranda og þolanda.46 

Olweus segir þó að ekki sé nóg að hafa reglur og hrósa nemendum ef vel 

gengur heldur þurfi einnig að refsa fyrir brot á reglum eða þegar lagt er í einelti. Hann 

telur að það eigi að láta nemendur eiga þátt í því að ákveða hvaða refsingar eiga að 

gilda fyrir einelti eða brot á reglum. Mikilvægt er þó að sá nemandi sem brýtur 

 
44 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 2002 
45 Ölduselsskóli [án árs] 
46 Geðheilsa 2000 
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reglurnar upplifi að það sé ekki að vera að refsa honum sem persónu heldur einungis 

fyrir brot á reglunum. Olweus kemur með nokkur dæmi um hvað hægt sé að nota sem 

refsingar og nefnir að láta nemanda sitja fyrir framan skrifstofu skólastjóra í 

frímínútum eða láta hann sitja í kennslustundum með yngri nemendum. Það sem 

mestu máli skiptir er þó að fylgja refsingunum eftir því ef það er ekki gert læra 

nemendur að ekkert er að marka hótanir um refsingar.47 

Mikilvægast er þó að grípa inn í áður en einelti byrjar með því að greina þá 

staði eða stundir sem líklegast þykir að einelti eigi sér stað á. Frímínútur hafa oftast 

verið nefndar í eineltisumræðum og þurfa skólar því að finna leiðir til að draga úr 

einelti þar. Þá er oftast nefnd aukin gæsla en hún kallar á meira fjármagn sem 

skólarnir hafa ekki til umráða. Þá er gott að geta verið með skipulagða leiki í 

frímínútum en þá finna nemendur eitthvað annað að gera en að stríða öðrum.48 

„Í stuttu máli þarf að skapa skólaumhverfi þar sem einelti er ekki liðið, virkja 

önnur börn til að standa með þolendum eineltis og sjá til þess að þeir geti leitað sér 

aðstoðar fullorðinna án þess að eiga á hættu að lenda í vandræðum.“49 

Skólinn getur þó ekki staðið einn að þessu heldur þarf að koma til afskipta 

foreldra í þessum málum. Ef skólinn setur reglur varðandi hegðun nemenda verða 

foreldrar að vita af þeim einnig svo hægt sé að gera svipaðar reglur heima. Þannig 

læra börnin hvaða hegðanir eru ósættanlegar og hverjar ekki og skiptir þá engu máli 

hvort um sé að ræða innan veggja skólans eða heimilisins. 

 

3.1.5 PMT - meðferð 
 
PMT (Parent Management Training) er meðferðarúrræði fyrir nemendur sem skortir 

samstarfsvilja, sýna mótþróa, tala ókurteislega og leggja hendur á fólk og lenda þess 

vegna oft í útistöðum við önnur börn og fullorðna. Þessi úrræði er einkum ætlað að 

höfða til foreldra en vissulega kemur það líka inn á þær stofnanir sem sjá um uppeldi 

og fræðslu barnanna.50 

Samkvæmt kenningu Dr. Gerald Patterson þróast hegðunarerfiðleikar í fjórum 

þrepum. Fyrstra þrepið snýr að börnum á leikskólaaldri og er talað um það sem 

grunnæfingu barnsins í andfélagslegri hegðun. Annað þrepið kemur fram á skólaaldri 
 
47 Geðheilsa 2000 
48 Geðheilsa 2000 
49 Geðheilsa 2000 
50 Margrét Sigmarsdóttir 2002:18-19 
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en þá verða hegðunarerfiðleikarnir meiri og alvarlegri svo til dæmis kennari og aðrir 

skólafélagar bregðast við. Á unglingsaldri kemur þriðja þrepið fram en það er þegar 

unglingurinn finnur sér farveg meðal annara unglinga með hliðstæð vandamál. Þegar 

einstaklingurinn þróar með sér andfélagslega hegðun sem hefur afgerandi áhrif á 

lífshlaup hans hefur hann náð lokaþrepinu.51 

Best er að grípa inn í sem fyrst svo einstaklingurinn nái ekki að þróa með sér 

hegðun sem erfitt er að uppræta því sterk tengsl eru á milli hegðunarerfiðleika barna á 

leik- og grunnskólaaldri og andfélagslegrar hegðunar síðar. Þess vegna er lögð áhersla 

á að meðhöndla hegðunarerfiðleika í bernsku með það að markmiði að koma í veg 

fyrir þróun andfélagslegrar hegðunar síðar á ævinni.52 

Það sem bent hefur verið á sem besta úrræðið í vinnu með þessum börnum eru 

breyttar uppeldisaðferðir. Æskilegt þykir að foreldrar noti helstu verkfæri PMT - 

meðferðar en þau eru: fyrirmæli og jákvæð samskipti við barnið, notkun hvatningar 

við kennslu nýrrar hegðunar, að setja mörk til að draga úr og stöðva óæskilega 

hegðun, lausn vanda og uppbyggilegar aðferðir í samskiptum innan fjölskyldu, erfirlit 

með hegðun barns innan og utan heimilis, tengsl við skólakerfið og stjórn neikvæðra 

tilfinninga.53 

Fyrsta skrefið er því að auka samstarfsvilja barna með jákvæðum hætti. 

Algengt þykir að foreldrar gefi börnum sínum óskýr fyrirmæli en þau ættu að vera 

sem skýrust því þannig auka þau líkur á samstarfsvilja barna. Skýr fyrirmæli segja 

einnig til hvers er ætlast, hvenær og hvernig og einkennast þau af nálægð, 

augnsambandi og kurteisi. 

Annað skrefið er hvatning til að kenna nýja hegðun og viðhalda henni með 

jákvæðum hætti. Með hvatningu eykst sjálfstraust barna sem þau fá fyrir það sem þau 

geta eða gera rétt og vel og því má segja að hvatning sé „góðvinur sjálfstraustsins.“ Í 

PMT - meðferð fá foreldrar tækifæri til að æfa aðferðir við að setja börnum mörk því 

það eykur sjálfstjórn þeirra. Hvatning þarf þó að vera ríkjandi því ef áhersla er lögð á 

jákvæða hegðun eykst tíðni hennar.54 

Til að draga úr samskiptaerfiðleikum er gott að nota kerfisbundna lausnaleit. 

Foreldrar eiga að tileinka sér aðferðir til að hafa yfirlit yfir það sem barnið gerir bæði 

 
51 Margrét Sigmarsdóttir 2002:19 
52 Margrét Sigmarsdóttir 2002:19-20 
53 Margrét Sigmarsdóttir 2002:21 
54 Margrét Sigmarsdóttir 2002:21 
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heima við og að heiman. Því verða foreldrar að geta stýrt barni sínu í verkefni og 

félagsskap sem þeir telja þroskandi fyrir barnið.  

Félags og skólamálasvið einstakra sveitarfélaga hafa unnið í samræmi við 

þessa hugmyndafræði. Foreldrar sem eiga börn með hegðunarerfiðleika fá aðstoð í því 

formi að þeir hitta meðferðaraðila í 10 til 20 skipti auk þess sem þeim er veittur 

stuðningur með símtölum og heimaverkefnum. Foreldrar eru látnir fara í hlutverkaleik 

þar sem þeir eru látnir leika barnið og sjálfa sig. Með því ná þeir að æfa þau atriði sem 

verið er að kenna áður en þeir fara að nota það á barnið.55 

Skólar og foreldrar geta einnig vel unnið saman eftir þessari meðferð eins og 

með Olweusaráætlunina. Þeir aðilar sem sjá um barnið hvort sem um er að ræða 

skóla, foreldra, íþróttafélög eða einhverjir aðrir geta fundið leið í sameiningu um 

hvaða hegðun er viðunandi og hver ekki.  

 

3.2 Börn sem gætu átt í erfiðleikum með félagsþroska 
 
Eftir að lög komu um að allir nemendur ættu rétt á að sækja sinn heimaskóla lögðust 

margir sérskólarnir af. Því fá skólarnir ennþá fjölbreyttari nemendur inn í skólana með 

mismunandi vandamál. Stundum þykir erfitt að skilgreina vandamálin en þau geta 

verið margþætt.  

Það er félagslega ákvarðað hvaða hópar samfélagsins teljast normal, 
mikils metnir eða lítils. Tiltekin einkenni, svo sem útlit eða háttalag 
einstaklings, skýra ekki slíkt án skírskotunar til menningarinnar. Í 
vestrænum samfélögum teljast gamlir, fátækir, geðveikir, notendur 
fíkniefna, alkóhólistar, fatlaðir og afbrotamenn til vanmetins fólks. Örlög 
vanmetins fólks ráðast verulega af því hvernig samfélagið skilgreinir eðli 
vanda þess, því að sú skilgreining elur af sér viðeigandi lausnir á hverjum 
tíma.56 

Þar sem ólíkir hópar barna og aðferðir við hegðunarmótun geta verið með ólíkum hætti 

eftir því hver á í hlut krefjast þeir ólíkra lausna. Það er því okkar kennaranna að þekkja 

þessa nemendur og finna leiðir sem færar eru til að láta þá ekki gleymast því þeir þurfa 

vini eins og aðrir nemendur. 

 

55 Margrét Sigmarsdóttir 2002:22 
56 Dóra S. Bjarnason 1987:150 
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3.2.1 Nemendur með félagsleg og tilfinningavandamál 
 
Félagsleg og tilfinningaleg vandamál einstaklinga sem sýna vanhæfni til að læra er 

hægt að tengja við misbrest í bóklegum greinum. Nemandi sem vantar félagslega 

hæfni gæti þurft á því að halda að sitja einangraður í kennslustofunni þegar hann er að 

vinna erfið verkefni þar sem truflun frá bekkjarfélögum gæti haft áhrif á námslega 

getu hans. Aftur á móti sendir kennari slæm skilaboð til annarra ef hann lætur 

nemandann stöðugt vera einangraðan. Því er best að kennarinn hvetji til aðstæðna til 

hópavinnu þar sem þeir sem eru sterkir í samvinnu vinna með nemanda sem er slakur 

í félagslegum samskiptum.57 

Samkvæmt kenningum sem talað er um hér að framan gæti eitthvað hafa 

brugðist í uppeldi barna ef þau eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl við jafnaldra. 

Þá er einhver vöntun til staðar og börnin ná ekki að mynda þau tengsl af því að þau 

kunna það hreinlega ekki. Einnig er um að ræða börn sem fatlanir sem tengjast 

félagslegu sviði, s.s. einhverfu, ofvirkni og Asperger heilkenni.  

 Ef nemandi kemur sífellt öðrum nemendum í uppnám eða pirrar þá mikið er 

góð leið að gera samning sem hvetur til ásættanlegrar hegðunar og dregur úr þeirri 

neikvæðu sbr. Hugmyndafræði Olweusar sem rædd var hér að framan. Eins er gott ef 

kennari hvetur þá nemendur sem hafa lík áhugamál eða skoðanir til að vinna saman 

og eiga samskipti sín á milli.58 Því er góð leið að nota hópastarf af ýmsum toga, s.s. 

samvinnunám, kennari getur myndað ólíka samsetningu hópa m.a. hópa þar sem 

nemandi sem er sterkur á einu sviði vinnur með nema sem á í erfiðleikum á 

viðkomandi sviði eins og rætt hefur verið hér að framan í tengslum við 

hugmyndafræði Gardners. 

 Þar sem margir af þeim nemendum sem eiga erfitt félagslega sjá ekki 

afleiðingar gjörða sinna verða kennarar að benda á afleiðingar þess að brjóta þær 

reglur sem gilda um hvernig koma skal fram við aðra. Þótt hægt sé að útfæra margar 

aðferðir til að ná fram jákvæðri hegðun er nauðsynlegt að þjálfa nemendur í færni til 

að skoða sína eigin framkomu og skipulag. Það er því markmið að nemendur séu færir 

um að þekkja ósæmilega hegðun og koma sér aftur á réttu brautina.59 

57 Smith, Tom E. C. o.fl 2004:192-193 
58 Smith, Tom E. C. o.fl 2004:193 
59 Smith, Tom E. C. o.fl 2004:193-194 
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3.2.2 Félagsþroski barna sem eru námslega sterk 
 
Það er oft talað um þá nemendur sem eru á undan bekkjarfélögum í námi geti átt í 

erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl við bekkjarfélagana. Það eru að vísu 

undantekningar en yfir heildina eiga þeir litla samleið með bekkjarfélögum sínum 

varðandi félagslegar þarfir. Þessir nemendur eru oft með námsefni ætlað einu til 

tveimur árum eldri nemendum og því er ekki að undra þó þeir séu einnig líkari sér 

eldri nemendum hvað félagsþroska varðar og eigi auðveldara með að tengjast þeim 

félagslega.60 

Það er þar með hægt að sjá að félagsþroski fylgir greind frekar en lífaldri þar 

sem námslega sterkir nemendur eru lengra komnir í vitsmunaþroska en jafnaldrar 

þeirra og að þeir finna sig frekar með nemendum sem eru eldri. Það sýnir sig í flestum 

þáttum, eins og væntingum til vináttu, þróun sjálfsins, áhugamálum, hegðun í leikjum, 

vandamálum sem krefjast lausnaleitar o.s.frv. Það er því nauðsynlegt að gefa þessum 

nemendum tækifæri til að vinna með nemendum sem eru eldri til að uppfylla 

félagsþarfir þeirra.61 

Samkvæmt Gardner er þetta ekki algilt þar sem nemendur eru mismunandi 

færir í hverri greind. Þar með gæti nemandi verið sterkur í bóklegum greinum en 

slakur í samskiptagreind og því gæti nemandi betur átt heima með sínum jafnöldrum í 

bekk en með námsefni sem hæfir bóklegum árangri þeirra. Því tel ég að ekki sé hægt 

að ákveða að þeir nemendur sem eru á undan í bóklegum greinum séu einnig á undan 

í félagsfærni. 

 

3.2.3 Nemendur með ofvirkni og athyglisbrest 
 
Nemendur sem eru með ofvirkni og athyglisbrest sýna yfirleitt ekki góða færni í 

lausnarleitum og eiga erfitt með að sjá fyrir afleiðingar gjörða sinna. Það er því oft 

nauðsynlegt að beita ákveðnum og afdráttarlausum fyrirmælum í félagslegum 

samskiptum. Enda þótt það sé betra fyrir nemendur að meta óæskilega hegðun sjálfir 

og laga hana að ásættanlegum viðmiðunum þurfa margir nemendur þjálfun í 

félagsfærni. Smith, Polloway, Patton og Dowdy mæla með að þjálfun fari fram 

 
60 Neihart, Maureen 2002 
61 Neihart, Maureen 2002 
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hvarvetna í hópum með 4 – 8 bekkjarfélögum af sama kyni. Hópastarfið á að ganga út 

frá æfingum, fyrirmyndum og styrkingu á ásættanlegri hegðun samhliða 

raunverulegum vandamálum sem upp koma hjá jafningjum þar með töldum 

viðeigandi nemendum sem eru sterkir félagslega í hverjum hóp og koma fram sem 

góðar fyrirmyndir og hvetja til nauðsynlegra nýrra vináttutengsla.62 

Þetta samsvarar vel kenningum Vygotsky um að nám eigi sér stað í 

samskiptum manna á milli. Með því að nota hópvinnubrögð eflist samskiptafærni 

manna þar sem ekki er hægt að vinna í hópum nema með því að tala saman.  

 

3.2.4 Blindir og sjónskertir nemendur 
 
Hvað varðar námsefni er nokkuð augljóst að blindir og sjónskertir þurfa á sérhönnuðu 

lesefni að halda. En það kemur einnig í ljós að þessir nemendur upplifa sig einangraða 

frá öðrum bekkjarfélögum. Margir nemendur með þessa hömlun græða þó félagslega 

á þeirri athygli sem þeir fá frá öðrum en það þarf samt sem áður að kenna þeim 

félagslega hegðun þar sem hún lærist oftast með því að fylgjast með og herma eftir 

öðrum. Áhyggjur varðandi tilfinningaþroska eru einnig til staðar. Það sem kennari 

getur gert er að láta vita að hægt sé að leita til hans með alls konar vandamál. Þá er 

gott að koma upp einhvers konar kerfi á milli nemenda og kennara svo hann viti hvað 

er á seyði.63 

62 Smith, Tom E. C. o.fl 2004:155 
63 Smith, Tom E. C. o.fl 2004:280 
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3.3 Samantekt 
 

Eins og flestir vita eru engir tveir eintasklingar eins og því er erfitt að fylgja einungis 

einni stefnu. Kannski væri ráð að ná að hnýta þær saman með einhverjum hætti þar 

sem margir áhugaverðir þættir koma fram í þeim hugmyndum sem ég hef lýst hér að 

framan og varða félagsþroska barna. Margt er svipað í kenningunum og annað ólíkt.   

 Ef reyna ætti að skella saman kenningum Vygotskys, Gardners, Olweusar auk 

PMT, tilfinningagreindar og lífsleikni væri hugsanlega hægt að nýta það besta úr 

öllum kenningunum. Eins og Vygotsky sagði þá getur nám ekki farið fram nema að 

samskipti eigi sér stað en til þess að þau geti átt sér stað þarf fólk að vera nokkuð 

leikið hvað varðar samskiptagreind, sbr. Gardner. Þá er best að reyna að efla 

samskiptagreind og tilfinningagreind samtímis þar sem nemendur eiga samkvæmt 

námskrá í lífsleikni að vera færir um að tala um tilfinningar sínar en það krefst beggja 

greindanna.  

 Hvað varðar óásættanlega hegðun er hægt að blanda saman kenningum 

Olweusar og PMT - meðferð. Samkvæmt PMT á að byggja upp andrúmsloft þar sem 

nemendum finnst þeir vera öruggir og einhvers virði. Það á að vera agi þó nemendur 

eigi að geta sagt það sem þeir vilja en áður þurfa þó nemendur að læra hvað er 

viðeigandi og hvað ekki. Reglurnar sem koma fram í kenningu Olweusar eru hentugar 

til að nemendur læri hvað má og má ekki. 

 Nemendur sem eiga erfitt með að tengjast félags- og tilfinningalega gætu vel 

átt heima í svona kerfi þar sem þeir læra ekki einungis hvernig þeir eiga að umgangast 

aðra heldur læra aðrir nemendur hvernig á að umgangast þá sem minna mega sín. Því 

held ég að réttast væri að smella öllum þessum kenningum saman og búa til farsæla 

stefnu um hvernig best sé að efla félagsþroska nemenda. 
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4 Könnun 
 
Í þessum kafla er fjallað um þá könnun sem höfundur gerði þar sem spurt var fyrir um 

félagsþroska nemenda sem einhverra hluta vegna eru á eftir í námi. Könnunin fór 

fram í þremur skólum tveimur í þéttbýli einum stórum og einum litlum og einum í 

dreifbýli. Sagt er frá þeim aðferðum sem beitt var við gerð könnunarinnar, 

framkvæmd hennar og niðurstöðum. 

 Ætlunin með könnuninni er að kanna hvort tengsl séu á milli námsárangurs og 

hæfni í félagslegum samskiptum. Kannað er hvort stefnur þeirra þriggja skóla sem 

haft var samband við segi eitthvað um hvernig best sé að efla félagsþroska og reynt er 

að komast að því hvernig skólar snúa sér í þessum málum.  

 Eins og fram hefur komið er meginspurning höfundar sú hvort nemendur sem 

eru með frávik í námi eigi erfiðara með að mynda félagsleg tengsl og hvernig skólar 

efla félagsþroska nemenda. 

4.1 Aðferð 
 
Tekin voru hálfopin viðtöl við tvo skólastjóra og einn aðstoðarskólastjóra. Auk annars 

skólastjórans var viðstaddur deildarstjóri yngsta stigs. Viðtölin fóru fram þannig að 

höfundur mætti með tilbúnar spurningar (sjá fylgiskjal 3) en eins voru viðmælendur 

beðnir um að útskýra nánar það sem ætlunin var að fá fram. Auk viðtala voru 

skólanámskrár skólanna þriggja skoðaðar varðandi þrjá þætti; stefnu, sérkennslu og 

eflingu félagsfærni. 

Þessi viðtalsaðferð sem kosin var fellur undir eigindlegar aðferðir sem er 

fjölbreytt safn aðferða úr ólíkum greinum sem byggjast á mismunandi 

rannsóknarhefðum og ólíkum forsendum.64 

64 Sigurður J. Grétarsson 2003:551 



Háskólinn á Akureyri                                                                       Félagsþroski í grunnskólum

29

4.2 Framkvæmd 
 
Byrjað var að hafa samband við skólaskrifstofur viðkomandi sveitarfélaga (sjá 

fylgiskjal 1) til að fá leyfi til að hafa samband við þá skólastjóra sem ætlunin var að 

tala við. Höfundur fékk góðfúslegt leyfi eftir að hafa útlistað nákvæmlega um hvað 

viðtölin ættu að snúast og þá var haft samband við skólastjóra þriggja skóla (sjá 

fylgiskjal 2). Var ákveðið að velja þá skóla sem fyrirfram var talið að notuðu ólíkar 

áherslur. Skólastjórnendur brugðust vel við og gáfu höfundi leyfi sitt en einn þeirra 

taldi best að frekar yrði talað við aðstoðarskólastjóra. Í öðrum skóla ákvað skólastjóri 

að hafa deildarstjóra yngsta stigs viðstaddan en hann sér um sérkennslu á því stigi.  

 Fyrir viðtalið hafði viðmælendum verið gefin lýsing á viðfangsefninu svo þeir 

gátu verið búnir að undirbúa sig lítillega en hvert viðtal tók um 30 mínútur. Viðtölin 

voru því þrjú talsins og voru þau öll tekin upp á hljóðsnældur og var fullum trúnaði 

heitið.  
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4.3 Skóli 1  
 

Skóli 1 er stór skóli í þéttbýli. Í námskrá skólans segir að stefna hans sé að leitast er 

við að haga skólastarfinu í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska hvers og eins. Lögð er áhersla á að nýta námstímann vel og að allir 

nýti hæfileika sína til fulls. Stefnan felur í sér að skólinn vinni markvisst að 

eftirfarandi atriðum: 

• Að nemendur öðlist jákvæða sjálfsmynd með aukinni sjálfsvirðingu og 

sjálfstrausti. 

• Að nemendur tileinki sér heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, 

náungakærleik og tillitssemi. 

• Að nemendur þroski með sér ábyrgð gagnvart sjálfum sér, skólanum og því 

umhverfi sem þeir eiga rætur í. 

• Að nemendur temji sér holla lífshætti og geri sér grein fyrir mikilvægi góðrar 

heilsu.65 

4.3.1 Sérkennslumál í skóla 1 
 

Eins og aðrir skólar er skóli 1 fyrir öll börn á grunnskólaaldri úr því skólahverfi sem 

honum er fengið. Skólinn leitast við að veita öllum nemendum sínum námstilboð við 

hæfi og er þá helst nefnt að þeim nemendum sem hafa miklar sérþarfir er kennt 

samkvæmt markmiðum einstaklingsnámskrár. Til að uppfylla þessar kröfur leitast 

stjórn skólans við að ráða að skólanum fagfólk með sérþekkingu á kennslu þessara 

nemenda.66 

Skóli 1 setur mikinn kraft í stuðning á yngsta stigi og leggur áherslu á að 

skima með sérstökum greiningarprófum hvort nemendur séu í hættu með að dragast 

námslega aftur úr jafnöldrum. Þetta er gert strax í 1. bekk til að hægt sé að grípa inn í 

strax með viðeigandi ráðstöfunum. Þess vegna eru margir af þeim nemendum sem fá 

 
65 Skólanámskrá skóla 1 
66 Skólanámskrá skóla 1 
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aðstoð strax fljótir að ná jafnöldrum sínum og þurfa þá kannski ekki neinn stuðning 

þegar fram í sækir.  Eftir 10 ára aldur fá einungis nemendur með greiningu stuðning.67 

Til að nýta það fjármagn sem skólanum er úthlutað er 1. og 2. bekk skipt upp í 

þrjá hópa til að hafa hópana eins litla og mögulegt er svo hver og einn nemandi geti 

fengið þá aðstoð sem þarf. Að mati skólans þurfa þeir nemendur sem eru að byrja í 

grunnskóla meiri stuðning heldur en þeir sem lengra eru komnir. Það eru t.d. þrír 

kennarar sem sjá um 1. bekk en einnig kemur stuðningsfulltrúi þar inn vegna nemenda 

sem þurfa stuðning. Bekkjunum er svo breytt í tvær bekkjardeildir þegar komið er í 3. 

bekk þar sem þá verður búið að meta stöðu hvers og eins og nemendur væntanlega 

komnir með nokkra færni í lestri og stærðfræði. Skólinn hefur þó reynt að hafa 1. og 

2. bekk svolítið blandaða svo að nemendur kynnist betur innan árgangsins og þekkist 

því nokkuð þegar komið er í 3. bekk. 

Til að nýta þann tíma sem skólinn fær úthlutað til sérkennslu er reynt að taka 

fleiri en einn nemanda í einu í slíka kennslu. Það er þá óháð aldri og þroska nemenda 

þar sem nemendur í t.d. 2. og 3. bekk eru oft hafðir saman í sérkennslu. Nemendur 

fylgja þó alltaf sínum árgangi þar sem góð tengsl hafa myndast innan bekkjarins. Til 

að ná fram þessum tengslum eru nemendur í 1. bekk látnir vita af þeim sem eiga erfitt 

og þannig reynt að höfða til samkenndar þeirra. Til að mynda tengsl eru oft sterkur 

námsmaður og nemandi sem er sterkur félagslega látnir vinna í hóp með þeim sem á 

við hegðunar- eða námserfiðleika að etja.68 

4.3.2 Efling félagsþroska í skóla 1 
 

Skólinn hefur unnið samkvæmt Olweusaráætluninni sem stuðlar að eflingu 

félagsþroska en mest er unnið í lífsleiknitímum. Í 1. bekk er lögð áhersla á að efla 

tilfinningaþroska og samskiptahæfni nemendanna. Áhersla er lögð á umræður um 

tilfinningar og að nemendur átti sig á mismunandi tilfinningum. Auk þess fá 

nemendur þjálfun í að setja sig í spor annarra. Jafnframt er unnið með bekkinn sem 

heild með það að markmiði að skapa gott andrúmsloft og góða bekkjarheild. Í öðrum 

bekk er farið dýpra í þessa þætti, s.s. að nemendur eiga að verða færir um að geta 

greint og lýst tilfinningum á borð við hamingju, gleði, sorg og reiði. 

 
67 Viðtal við skólastjóra og deildarstjóra skóla 1 
68 Viðtal við skólastjóra og deildarstjóra skóla 1 
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Í 3. bekk er unnið að því að styrkja sjálfsmynd og samskiptahæfni nemenda 

auk þess sem nemendur fá þjálfun í að setja sig í spor annarra og leysa úr 

vandamálum sem koma upp í samskiptum við aðra.69 

Stefnt er að því að nemendur styrki enn frekar félagslega hæfni sína í 4. og 5. 

bekk þar sem mikil áhersla er lögð á sjálfsvitund með það að markmiði að hver 

nemandi öðlist betri skilning á sjálfum sér og öðrum sem félagsverum. Auk þess er 

unnið með tilfinningaþroska, einelti, samskipti, peninga og neyslu, samhjálp og 

áhættuhegðun. Lagt er upp með að nemendur virði þær reglur sem gilda í samskiptum 

manna á milli og temji sér kurteisi og virðingu í þeim. 

Í 6. bekk er lögð áhersla á umræður um samskipti t.d. innan hópsins og í 

fjölskyldum. Nemendum er gert að skoða samskipti sín við aðra og gera sér grein fyrir 

gildi góðrar framkomu. Markmiðið er að nemendur skilji að gott sé að hafa ákveðin 

lífsgildi og dyggðir að leiðarljósi og þeir fræðast um mannúðarhugsjónina. 

Í 7. bekk er lögð áhersla á að styrkja nemendur í því að takast á við ábyrgðina 

sem fylgir því að þroskast úr barni í ungling. Unnið er að því að hjálpa nemendum að 

öðlast meira sjálfstraust, hafa betri boðskipti bæði heima og í skólanum og taka 

ákvarðanir byggðar á staðreyndum fremur en þrýstingi frá umhverfinu.70 

Það er vissulega unnið með alla þessa þætti í fleiri greinum en í 

lífsleiknitímum því þetta eru atriði sem allir nemendur þurfa að hafa að leiðarljósi í 

gegnum starf sitt í grunnskóla og í gegnum alla ævina, ef svo má að orði komast.  

 Stjórnendur í skóla 1 sjá ekki samband á milli námserfiðleika og erfiðleika 

með félagstengsl. Þeir segja að þeir nemendur sem eru námslega slakari séu þá oftast 

sterkari á öðrum sviðum, svo sem íþróttum eða verklegum fögum, og nái því að 

mynda þau tengsl við bekkjarfélaga sem þeir þurfa. Annars telja þeir að þetta sé mjög 

einstaklingsbundið. Sumir eru t.d. slakir námsmenn en eru í öflugu íþrótta- eða 

félagsstarfi utan skóla og ná að mynda tengsl við aðra jafnaldra. Aðrir eru á eftir í 

námi og þroska, þar með töldum félagsþroska en fylgja þó sínum bekk þó þeir eigi 

kannski ekki neinn vin þar nema á þeim forsendum sem þeir eru á varðandi þroska. 

Hjá þessum nemendum helst vináttan þó ekki alltaf út fyrir veggi skólans en 

stjórnendur geta þó lítið sagt um það. 

 Það er ekki unnið markvisst með félagsþroska í samvinnu við heimilin. Engir 

vinahringir eru formlega í bekkjunum þar sem það hefur oft gengið erfiðlega þegar  
 
69 Skólanámsskrá skóla 1 
70 Skólanámsskrá skóla 1 
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reynt hefur verið að koma þeim af stað. Skólanum ber ekki skylda til að reyna að 

stjórnast í frjálsum leik nemendanna utan skóla og er það með réttu. En ef nemandi 

sýnir vanlíðan í sambandi við félagstengsl þegar komið er í skólann tekur skólinn 

vissulega á því og foreldrum er boðin ráðgjöf og samstarf.71 

71 Viðtal við skólastjóra og deildarstjóra skóla 1 



Háskólinn á Akureyri                                                                       Félagsþroski í grunnskólum

34

4.4 Skóli 2 
 
Skóli 2 er fámennur skóli í stóru bæjarfélagi en nemendafjöldi í honum er um 220. 

Skólastjóri leggur áherslu á kosti fámennisins. Hann bendir t.d. á að starfsfólk þekki 

flesta nemendur með nafni eftir aðeins skamman tíma og að áhersla sé lögð á 

persónuleg samskipti og hlýleika.72 

Stefna skólans er að glæða námsáhuga nemenda og efla jákvæð samskipti allra 

sem í skólanum starfa. Meginmarkmið eru: 

• Að námið sé gert forvitnilegt og fjölbreytt. Það er gert með því að hafa 

kennsluaðferðir fjölbreyttar, fara í heimsóknir og taka á móti gestum, t.d. 

gestafyrirlesurum.  

• Námsumhverfið er gert aðlaðandi og hvetjandi. Það merkir að allur aðbúnaður 

hæfir aldri nemenda og að vinna þeirra er sýnileg í skólahúsnæðinu. Einnig er 

reynt að hafa skólastofur bjartar og vel skipulagðar og þær gerðar aðlaðandi, 

t.d. með notkun blóma. 

• Áhersla er lögð á að hafa virkt samstarf á milli heimila og skóla. Þar er margt 

af þessu hefðbundna, t.d. vetrarstarfið kynnt af umsjónarkennara, kennarar 

leggja áherslu á að foreldrar séu velkomnir í heimsókn hvenær sem er, 

fréttabréf mánaðarlega, hvatning á notkun símatíma o.s.frv. Það hefur verið 

þróunarverkefni í gangi í skólanum um samskipti heimilis og skóla til að hafa 

áhrif á samkennd og bætta félagsfærni nemenda. 

• Að meta vinnu nemenda reglulega. Þar má helst nefna stjörnur, umsagnir, 

einkunnir, leiðréttingar o.fl.  

• Að efla góða umgengni, kurteisi og tillitssemi. Það er gert með ýmsum 

verkefnum sem eru tengd lífsleiknikennslu allra bekkja og reynt er að auka 

samvinnu á milli deilda. Auk þess hvetur allt starfsfólk skólans nemendur til 

kurteisi í orði og verki og reynt er að glæða virðingu nemenda fyrir 

umhverfinu og eigum sínum og annarra.73 

72 Skólanámskrá skóla 2 2003-2004:6 
73 Skólanámskrá skóla 2 2003-2004:4-5 



Háskólinn á Akureyri                                                                       Félagsþroski í grunnskólum

35

4.4.1 Sérkennslumál í skóla 2 
 
Notuð eru ýmis úrræði til að bregðast við námsvanda nemenda. Ef einhverjar 

bekkjardeildir eru fjölmennar, s.s. 30 nemendur í árgangi, er brugðist við með því að 

skipta bekknum í tvennt í einhverjum kennslustundum eða þegar aðstæður leyfa hvað 

varðar kennslustofur og kennara. Með þeim hætti nýtist tími kennara afar vel til að 

aðstoða einstaklinga og margir nemendur njóta góðs af í einu þar sem hver nemandi 

fær meiri tíma með kennaranum þar sem hann þarf ekki að hjálpa eins mörgum. 

Einnig koma aðstoðarkennarar inn í bekki og aðstoða en þá er oftast lögð áhersla á þá 

sem helst þurfa hjálpar við en ef færi gefst aðstoðar aðstoðarkennarinn aðra nemendur 

líka.74 

Skólinn reynir að vinna sem mest með einstaklinginn og námsþarfir hans. Það 

eru settir saman litlir hópar af nemendum, úr ólíkum bekkjadeildum, sem eru með 

námserfiðleika á svipuðu stigi. Þá er reynt eftir fremsta megni að láta nemendur vera 

saman ef komið hefur í ljós að þeir hafi svipuð áhugamál svo þeir geti náð 

félagslegum tengslum úr samstarfinu. Einnig er dæmi um það í skólanum að einn 

nemandi fylgi ekki sínum jafnöldrum í öllum námsgreinum en það fer eftir því hvar 

þessi nemandi er staddur hvað varðar þroska.75 

4.4.2 Efling félagsþroska í skóla 2 
 
Mest er unnið út frá einstaklingum og jafningjum í skóla 2 þar sem reynt er að finna 

jafningja fyrir alla með því að vera vakandi fyrir því að blanda saman ólíkum 

nemendum í hópa. Reynt er að hafa nemanda sem er sterkur félagslega með þeim sem 

eiga erfitt en það hefur sýnt sig að sá sem erfitt á með félagsleg samskipti eflist í 

svoleiðis hóp og að ábyrgðartilfinning eykst hjá þeim aðila sem er fær í félagslegum 

samskiptum. 

 Aðstoðarskólastjóri skoðar einkunnir nemenda á yngsta stigi á annarskiptum 

og þá helst í lestri og stærðfræði. Það er ýmislegt sem bendir til þess að nemendur 

sem ekki ná lestri fyllist óöryggi og eigi erfitt með að hemja hegðun sína og getur það 

leitt til þess að þeir nái ekki að mynda tengsl við aðra. Hann segir að það sé mjög 

einstaklingsbundið hverjir verði fyrir stríðni í skólanum en vissulega séu þeir sem eigi 

 
74 Skólanámskrá skóla 2 2003-2004:17 
75 Viðtal við aðstoðarskólastjóra skóla 2 2005 
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við einhverja námsörðugleika að etja í áhættuhóp hvort sem það snýst um að vera 

þolandi eða gerandi, en þó oftast sem þolendur.76 

Í þessum skóla hefur myndast einhvers konar öryggisnet utan um nemendur 

sem eru með mikil þroskafrávik. Svona öryggisnet gætir nemandans svo hann verði 

síður fyrir stríðni. Þetta net helst oftast út allan grunnskólaaldurinn en ef nemandi þarf 

að skipta um skóla gæti verið erfitt að byggja upp svona net þar því dæmi eru um að 

auðveldast er að byggja það upp strax frá byrjun skólagöngu. 

 Vinahópar hafa verið starfandi við skólann með því fyrirkomulagi að 

nemendum einnar bekkjardeildar er skipt upp í fjögurra manna hópa. Foreldrar ákveða 

hversu ört hóparnir starfa, t.d. einu sinni í viku og er þá byrjað á því að allur hópurinn 

fer heim til einhvers úr hópnum. Í vikunni á eftir er svo farið heim til einhvers annars 

o.s.frv. Með þessu er verið að reyna að fá börn til að leika sér saman en oftast eru 

myndbandstæki og tölvuleikir á bannlista í þessum heimsóknum. Svona vinahringir 

geta t.d. hvatt nemendur til að hafa samband sín á milli og fyrirbyggt stríðni en þó 

allir í hópnum nái ekki að tengjast gerir það kannski lítið til því svo er bekknum skipt 

upp aftur þegar ein umferð er búin.77 

76 Viðtal við aðstoðarskólastjóra skóla 2 2005 
77 Viðtal við aðstoðarskólastjóra skóla 2 2005 
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4.5 Skóli 3 
 
Skóli 3 er með fjölmennustu skólum sem starfa í dreifbýli á Íslandi og eru um 200 

nemendur við hann. Eins og víða í dreifbýlum landsins er skólinn miðstöð 

sveitarfélagsins að mörgu leyti og þannig er góð íþróttaaðstaða við skólann, 

aðalstöðvar tónlistarskóla sveitarfélagsins eru við hann og þar má finna bókasafn 

sveitarfélagsins. 

Skólasýn skólans er að allir hafi það góða í sér og möguleikann til að verða 

betri manneskjur. Skólastefnan hvílir á fjórum hornsteinum sem eru: 

• Dyggðir. Fræðsla um dyggðir og gildi felur í sér að börnum er innrætt virðing, 

góðvild og ábyrgð gagnvart sjálfum sér og öðrum. Slík uppfræðsla er 

undirstöðuaðriði í þroska barnsins og menntun þess skilar ekki tilætluðum 

árangri án hennar þar sem siðræn gildi gæða verkin merkingu. 

• Skilningur. Börn verða að læra að líta á fjölbreytni hvað varðar þjóðerni, 

tungumál og menningu sem kost en ekki galla. Markmiðið er því samkennd og 

virðing, færni í mannlegum samskiptum og aukinn skilningur. 

• Þjónusta við samfélagið. Börnin eru hvött til að leggja sitt af mörkum til að 

bæta umhverfið og samfélagið. Þegar barn lærir að sinna umhverfi sínu og 

þeim sem á hjálp þurfa að halda styrkist sjálfsmynd þess og það fær hvatningu 

sem skólavistin ein saman getur ekki veitt. 

• Að gera allt framúrskarandi vel. Markviss menntun stefnir að því að barnið 

temji sér að gera allt framúrskarandi vel. Barn sem gerir þetta að leiðarljósi í 

lífi sínu verður betur í stakk búið til að þroska hæfileika sína til fulls og ná 

framúrskarandi árangri.78 

Dyggðir skipta miklu máli í skólanum og er kjarni dyggðafræðslunnar dyggðirnar 

ábyrgð, góðvild og virðing. Aðrar dyggðir sem teknar eru til umfjöllunar eru 

hjálpsemi, samvinna, heiðarleiki, kurteisi, réttlæri, vinátta og friður.79 

78 Skólanámskrá skóla 3 2004 
79 Skólanámskrá skóla 3 2004 
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4.5.1 Sérkennslumál í skóla 3 
 

Forsenda alls náms er vellíðan og það er frumhlutverk grunnskóla að laða hana fram. 

Sérkennsla er veitt einstaklingum eða hópum allt eftir því hvað hentar hverju sinni. 

Hún getur verið bundin við afmarkaða námsþætti eða námsaðstoð og byggist skipulag 

og inntak hennar á greiningu og mati á stöðu nemenda og þörfum þeirra.80 

Skólinn notar skimunarpróf til þess að meta þörf fyrir stuðning í námi eða 

námsaðlögun. Litið er á sérkennslu á tvennan hátt, þ.e. annarsvegar þeirra sem þurfa á 

sérkennslu að halda í hefðbundnum námsgreinum eða varðandi sértæka 

námserfiðleika og hins vegar þeirra sem þurfa stuðning vegna hegðunarvandamála. 

Starfsfólk skólans merkir ákveðin tengsl á milli lestrarerfiðleika drengja og ákveðinna 

hegðunarerfiðleika og samskiptavanda. Því veltir starfsfólk fyrir sér hvort 

meginvandamál nemandans er náms- eða hegðunarvandi. 

 Skólastjóri skóla 3 leggur jafn mikla áherslu á að meta námsárangur og 

samskiptahæfni nemendanna og vill hafa það fastan lið inni í námsmati nemenda sem 

foreldrar sjá á hverjum annarskiptum. Þá er gott fyrir skólann og foreldra að skoða 

sameiginlega stöðu nemandans, bæði náms- og félagslega, og kanna hvort leita þurfi 

einhverra úrræða.81 

4.5.2 Efling félagsþroska í skóla 3 
 
Það er ekki beint talað um félagsþroska í skóla 3 heldur almennt um samskipti. 

Markmiðið á yngsta stigi er að geta farið eftir fyrirmælum, að nemendur temji sér 

góðar námsvenjur og að þeir læri hvernig haga beri samskiptum en kennarar reka sig 

oft á mörg horn í fyrstu bekkjunum varðandi það að nemendur viti ekki hvernig þeir 

eiga að koma fram við aðra nemendur og starfsfólk. 

 Í skólanum er dæmi um slakan námsmann sem er sterkur félagslega og í 

íþróttum og góðan námsmann sem er slakur í félagslegu samneyti. Að mati 

skólastjóra eru það ekki endilega þeir sem eru slakari námslega sem eiga erfiðara með 

 
80 Skólanámskrá skóla 3 2004 
81 Viðtal við skólastjóra skóla 3 2005 
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félagsfærnina heldur fer það eftir því hve sterkur einstaklingurinn er í samskiptum við 

annað fólk.82 

Eins og er er unnið með samskiptaþáttinn á tvennan hátt í skólanum. Annars 

vegar í þriggja ára verkefni sem kallast CLIM83 (co-operative learning in multicultural 

groups) sem byggir á hugmyndum um samvinnunám eða samvirkt nám og 

hugmyndum um margþætt fyrirmæli. CLIM hefur þróast í samstarfsverkefnum 

nokkurra Evrópuþjóða undanfarið og hafa Belgar einkum nýtt þessa aðferð. Aðferðin 

byggist á því að lögð er áhersla á að allir nemendur fái jafnan aðgang að námsferlinu 

með því að fá fjölbreytt verkefni, reyna sig í ólíkum hlutverkum og allir taka þátt. 

Grundvallarhugmyndin er að allir geti gert eitthvað, en enginn geti gert allt og að 

enginn hafi lokið verkefninu fyrr en allir hafi lokið því.84 

Hins vegar er unnið með samskiptaþáttinn í gegnum bekkjarfundi sem eru 

einu sinni í viku. Á þessum bekkjarfundum eru bekkirnir með sínum umsjónarkennara 

og markmiðið er nám í grunnfærni samskipta og tjáningar. Þar eru oft rædd ýmis 

málefni og allir eiga að segja sína skoðun en aðrir fá að andmæla án þess þó að 

andmæla einstaklingnum sjálfum sem kom fram með skoðunina. Vissulega má 

andmæla en nemendur læra að andmæla á réttan hátt svo að gagnrýnin sé jákvæð og 

brjóti engan niður. Á þennan hátt sjá nemendur hverjir hafa sömu skoðanir og þeir og 

ná oft að tengjast þeim aðilum í gegnum skoðanirnar. Nemendur læra líka að bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra og hafa hljótt á meðan þeir hafa ekki fengið leyfi til 

að tala. Til þess er notaður steinn og sá sem á steininum heldur fær að tala. 

 Skóli 3 stefnir að einu yfirmarkmiði á hverju aldursstigi nemenda og á þá 

markmiðið á yngsta stigi að snúast um samskipti og samvinnu en á eldri stigum eru 

markmiðin meira námstengd.85 

82 Viðtal við skólastjóra skóla 3 2005 
83 Viðtal við skólastjóra skóla 3 2005 
84 Hanna Ragnarsdóttir 2003 
85 Viðtal við skólastjóra skóla 3 2005 
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4.6  Niðurstöður 
 

Skólarnir standa sig að mati höfundar ágætlega við að efla félagsleg tengsl en þó 

enginn með eins skipulögðum hætti og skóli 3. Því telur höfundur að hann standi 

hinum skólunum mun framar í þeim málum. Höfundur telur að það sé sökum ólíkra 

skólastefna en stefna skóla 3 er í raun eina stefnan sem gaf eitthvað í skyn varðandi 

samskipti og samvinnu. Það er þó eitt sem vert er að hafa í huga; þeir skólar sem 

skoðaðir voru lögðu mesta áherslu á samskipti á yngsta stigi en nær enga á eldri 

stigum. Samskipti við aðra minnka alls ekki á þessum árum heldur aukast þau ef 

eitthvað er en samkvæmt kenningum Bowlbys og Hartups ættu nemendur þá að vera 

komnir með grunnfærni í mannlegum samskiptum.  

 Samkvæmt fræðunum eru tengslin í bernsku það sem skiptir máli í 

félagsþroska barna og því gæti það verið eðlilegt að skólarnir leggi frekar áherslu á 

samskipti á yngsta stigi. Samskiptin breytast þegar komið er á unglingastigið og því er 

eðlilegt að aðrar áherslu séu þar. Skólarnir virðast því meðvitaðir um þau fræði sem 

liggja að baki félagsþroska barna en höfundur hefði viljað sjá meira gert en raun ber 

vitni, svo sem skýra áætlun um hvernig tekið sé á mismunandi vandamálum hvort 

heldur sem er á yngsta stigi eða unglingastigi 

 Skólastjórnendur vissu allir hve mikilvægt það er að huga vel að félagslegum 

tengslum þeirra sem gætu átt í erfiðleikum þó enginn þeirra hefði nefnt hvað er gert. Í 

öllum skólunum virtust vera lítil samskipti á milli heimila og skóla en höfundur telur 

að nýta ætti þann kost mun betur en gert er í skólum þar sem frumábyrgð hvílir alltaf 

hjá foreldrum eða forráðamönnum.  

 Allir skólastjórnendurnir eru sammála um að erfitt sé að meta hvort tengsl séu 

á milli námserfiðleika og félagslegra tengsla. Þeir eru þeirrar skoðunar að í rauninni sé 

þetta einstaklingsbundið. Það er þó ekki hægt að alhæfa út frá mati þeirra þar sem hér 

var aðeins um að ræða viðhorf þriggja skólastjóra úr ólíkum skólum hvað varðar 

stærð og staðsetningu. Höfundur telur þó að það sé hægt að kanna þetta mál nánar og 

fá að fylgjast með nemendum sem eiga erfitt námslega og sjá hvort þeir sýna einhver 

hegðunarvandamál sem þá leiða til slæmra félagslegra tengsla.  

 Tveir skólastjórnendanna töldu sig sjá eitthvert mynstur á milli 

lestrarerfiðleika og hegðunarvandræða hjá drengjum og telur höfundur að það gefi til 

kynna að athuga þyrfti það nánar. Annars standa skólarnir sig mjög vel varðandi það 
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að skoða lestrarkunnáttu nemenda vel og oft og eru fljótir að grípa inn í ef á þarf að 

halda. 

 Höfundur telur þó, eins og áður hefur komið fram, að best væri ef hægt væri 

að blanda saman þeim kenningum sem hafa verið settar fram varðandi eflingu 

félagsþroskans og búa þannig til góðan pakka sem heldur utan um alla nemendur óháð 

því hve leiknir þeir eru að mynda félagsleg tengsl. 

 Það er því kennaranna að búa til þau tækifæri sem nemendur þurfa til að hafa 

samskipti við aðra nemendur með því að nota þær kennsluaðferðir sem hvetja til 

samskipta því þó hávaði geti fylgt þeim aðferðum getur kennari verið viss um að nám 

fari fram. 

 Höfundur telur því að skólastjórnendur ættu að fara ofan í kjölinn á 

kenningum Vygotskys og Gardners og reyna að finna út hvað hægt sé að gera til að 

bæta samskiptaþáttinn í skólastarfinu. Annars er höfundur nokkuð sáttur við 

útkomuna þó lengi megi gott bæta og allir virtust vera sammála um að það væri hægt 

að bæta þessi mál. Kannski hefur þessi könnun vakið stjórnendur til umhugsunar svo 

þeir fari betur ofan í kjölinn á þeim. 
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5 Lokaorð 
 

Það er augljóst að vanda þarf vel til verks ef vel á að takast að efla félagsþroska 

nemenda. Eins og fram hefur komið henta ekki sömu aðferðir öllum nemendum en 

það er í raun eins með allar námsgreinar. Spurningum mínum var þó ekki svarað 

nema að litlu leyti, þ.e. margt er hægt að gera til að efla félagsþroska nemenda eins og 

t.d. með þeim aðferðum sem ég nefndi hér að framan en sökum þess hve úrtakið var 

lítið í könnuninni er erfitt að greina hvort samband sé á milli námserfiðleika og 

erfiðleika við að mynda félagsleg tengsl. 

 Vissulega er það ekki einungis skólanna að sjá um að efla félagsþarfir 

nemenda sinna heldur fyrst og fremst foreldranna. Skoðun mín er sú að nú á tímum 

þurfi enn betur en áðður að huga að samskiptum barna því aðgengi að tölvum og 

myndbandsefni fyrir börn er orðið mikið betra en það var fyrir u.þ.b. 15 árum og hefur 

það valdið miklum breytingum á samskiptum á milli hverra tveggja barna. 

 Þegar ég var ung voru krakkahópar út um allan bæ að leika sér saman og voru 

þá upp undir 20 krakkar á öllum aldurshópum saman og öllum virtist koma vel saman 

við alla. Nú er varla að maður sjái nema kannski 3 – 4 krakka saman og það er þá til 

að spila fótbolta eða til að hjóla. Því tel ég að tölvuleikir spilli samskiptum og því 

lendi það meira á skólum landsins að sjá um að samskiptaþátturinn sé í lagi. Annars 

tel ég að það gæti verið áhugavert að rannsaka áhorf tölvuleikja í þessu samhengi, þ.e. 

hvort félagsfærni barna minnki með aukinni tölvunotkun. 

 Mikið nám hefur farið fram við gerð þessarar ritgerðar þar sem ég gerði mér 

ekki grein fyrir því hve félagsfærni nemenda er vandmeðfarin. Vissulega horfi ég 

öðruvísi á málið núna og hefur eytt nokkrum tíma í að fylgjast með börnum við leik 

til að sannfærast um að kenningar fræðimannanna standist hvað hvarðar leikinn. 

Einnig hef ég fylgst með leik barna sem eru hvert á sínum aldrinum til að greina hve 

mismunandi leikurinn er á milli þeirra. Því hefur mikið verið lært, skoðað og hugsað 

en erfitt hefur verið að komast að einhverri niðurstöðu því leikirnir breytast hratt í því 

hraða upplýsingasamfélagi sem við búum í. 

Ég vil því enda þetta á orðum eins skólastjórans sem sagði að „Ef okkur á að 

líða vel ber okkur að hugsa um hvert annað af umhyggju, hjálpsemi og tillitssemi.“ 
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Fylgiskjal 1 
 

Akureyri mars 2005 
 
Til skólanefndar Akureyrarbæjar 
 

Félagsþroski nemenda 
 
Ég er nemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri og vinn að lokaverkefni mínu. Ég 

óska eftir að fá leyfi til að fara tvo til þrjá grunnskóla bæjarins til að gera könnun 

varðandi félagsþroska nemenda.  

 Þegar námskrár eru gerðar fyrir veturinn er mesta áherslan lögð á bóklegt nám 

og verður þá það félagslega eftir. Þess vegna spyr ég hvað skólar gera til að efla 

félagsþroska nemenda sinna og eins ætla ég að reyna að komast að því hvort 

nemendur með einhverjar námslegar sérþarfir eigi erfiðara með að mynda félagsleg 

tengsl við bekkjarfélaga sína. 

 

Meðferð gagna 

Ég hef hug á að taka viðtöl við skólastjórnendur og taka þau upp á hljóðsnældur. 

Gögnum verður eytt og ekki verður á nokkurn hátt hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra skóla. 

 

Kær kveðja 

 Hulda Guðný Jónsdóttir 



Fylgiskjal 2 

 

Akureyri mars 2005 

 

Kæru skólastjórnendur 

 

Ég er nemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er að vinna að lokaverkefni 

mínu til B.Ed.-prófs. Ég hef fengið leyfi frá skólaskrifstofu Akureyrarbæjar til að hafa 

samband við ykkur til að biðja ykkur um að veita viðtal. 

 Í lokaverkefni mínu fjalla ég um félagsþroska og hvernig skólar vinna við 

eflingu hans. Eins reyni ég að komast að hvort það sé ykkar tilfinning hvort nemendur 

með einhverjar námslegar sérþarfir eigi erfiðara með að mynda tengsl við aðra 

nemendur.  

 Því spyr ég hvort þú/þið hafið tök á að leyfa mér að taka örstutt viðtal við 

ykkur stjórnendur. Ef þið teljið að einhver annar starfsmaður skólans sé færari um að 

svara spurningum um félagsþroska og sé tilbúinn að svara spurningum mínum þá 

vinsamlegast hafið samband sem fyrst. 

 Þeim gögnum sem ég afla verður eytt og ekki verður á nokkurn hátt hægt að 

rekja niðurstöður til einstakra skóla. 

 

Kær kveðja 

 Hulda Guðný Jónsdóttir 



Fylgiskjal 3 
 

Spurningalisti 
 

Eftir hvaða stefnu vinnur skólinn? 

 

Hvað segir sú stefna um félagsþroska? 

• Hvað er gert? 

 

Hvað er gert til að efla félagsþroska nemenda? 

• Inni í skólastofum? 

• Vinahópar? 

 

Hvernig er sérkennslumálum við skólann háttað? 

 

Hefur þú tekið eftir því hvort nemendur sem eiga erfitt með nám eigi erfiðara með að 

mynda félagsleg tengsl við bekkjarfélaga? 

• Hvar koma erfiðleikarnir fram? 

 

Hvernig er tekið á málunum? 


