
 

 

 

 

 

Félagsráðgjafardeild 
 

 

BA-ritgerð 
 

 

 

 

Félagsleg hegðun sem færni. 
 

 

 

 
  

 

 

 

Lora Elín Einarsdóttir 
Júní 2010 



 

 

 

 

 

Félagsráðgjafardeild 
 

 

BA-ritgerð 
 

 

 

 

Félagsleg hegðun sem færni. 
 

 

 

 
  

 

 

 

Lora Elín Einarsdóttir 
Júní 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Umsjónarmaður: Sigurveig H. Sigurðardóttir 
 
Leiðbeinandi: Guðrún Helga Sederholm 
 
Nemandi: Lora Elín Einarsdóttir 
 
Kennitala: 271284-4039 



1 
 

Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er félags- og samskiptafærni en rannsóknir benda til 

þess að hún sé mikilvægur áhrifavaldur á líf og líðan fólks. Fjallað er um hvert mikilvægi 

félagshæfni er í bæði vina- og ástarsamböndum en samskipti reynast mörgum erfið. Gerð er 

grein fyrir tengslakenningunni og rannsóknum henni tengdum á orsökum ólíkrar hegðunar 

fólks. Rannsóknir benda til þess að fólk tengist hvort öðru á ólíkan hátt eftir því hvernig 

komið er fram við það í bernsku og helst sú tengslamyndun nokkuð stöðug gegnum lífið. 

Tekið er fyrir hlutverk skóla og yfirvalda í að þjálfa færni í samskiptum meðal barna og 

sérstakur gaumur er gefinn að lífsleiknikennslu. Kynntar eru nokkrar skilgreiningar á hvað 

flokkist undir félagslega hæfni eða færni. Engin ein skilgreining er viðurkennd á félagsfærni 

eða samskiptafærni umfram aðra auk þess að mörg mismunandi hugtök sem fjalla um sömu 

eða skyld málefni eru til. Hér eru þessi hugtök meðhöndluð sem samheiti. Að lokum er fjallað 

um mikilvægi samskipta- og félagshæfni í störfum félagsráðgjafa. Niðurstaða 

umfjöllunarinnar er sú að rannsóknir benda til þess að félagsleg samskiptafærni sé mikilvæg 

og hafi tengsl við ýmis félagsleg vandamál. Til eru fjölmargar áætlanir og sérúrræði til þess að 

þjálfa færnina en enn er langt í land með að samskiptakennslu sé gert jafn hátt undir höfði 

eins og annarri færnisþjálfun einstaklinga.   
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Inngangur  

Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á að félagsleg samskipti og félagslegur stuðningur er 

mikilvægur andlegri og líkamlegri heilsu fólks eins og nánar verður fjallað um hér að neðan. 

Menn búa í mismiklum mæli yfir samskiptafærni og umfjöllun ritgerðarinnar talar gegn þeirri 

viðteknu hugmynd að ekki sé þörf á sérstakri samskiptaþjálfun eða kennslu heldur sé 

nægilegt að læra hana í umgengni við aðra. Samskiptageta er í þessu samhengi skilgreind 

sem getan til að hegða sér á þann hátt að það komi einstaklingi vel og skili þeim árangri sem 

hann sækir eftir. Það getur skipt sköpum fyrir velferð fólks að það hljóti handleiðslu og njóti 

markvissrar aðstoðar í að þroska samskipta- og félagsfærni sína og á það ekki síst við um þá 

sem sinna störfum sem reyna mikið á samskiptafærni. Störf félagsráðgjafa ganga mikið út á 

samskipti sem geta oft á tíðum verið mjög vandasöm. Samskiptin snúast oft um viðkvæm og 

persónuleg málefni og því taldi höfundur mikilvægt að kynna sér fræðilega þekkingu á 

samskiptum betur. 

Viðhald og myndun sambanda veltur að mörgu leiti á færni einstaklinga til að eiga í 

uppbyggilegum samskiptum. Skoðaðar eru hér hugmyndir nokkurra fræðimanna um hvað sé 

mikilvægast í  þessu ferli en viðhald og myndun sambanda er vandasamt og fólki ferst það 

misvel úr hendi, hvort sem um er að ræða ástar- eða vinasambönd. Vikið er að því hvernig 

unnið er að því að efla félagslega hæfni grunnskólabarna en lífsleiknikennslu er ætlað að 

stuðla að henni.  

Gagna var að mestu leyti aflað gegnum gagnasafnið Proquest og EBSCOhost. Stuðst var við 

upplýsingar af vefsíðum ráðuneyta og ýmsum BA og MA lokaverkefnum sem fjalla um 

samskipta- og félagsfærniþjálfun á vegum skólanna og hins opinbera. Umfjöllun um hlutverk 

félagsráðgjafa var byggð á kennslubókum úr grunnnámi til félagsráðgjafar auk bóka eftir 

íslenska félagsráðgjafa. 

Misjafnt er eftir fræðimönnum hvaða orð og hugtök eru notuð yfir samskiptahegðun fólks en 

í þessari ritgerð verða orðin samskipta- og félagshæfni, færni og þroski notuð á víxl og eru 

þau meðhöndluð hér sem samheiti. Hugtökin eru að sjálfsögðu ekki samheiti í ströngustu 

skilgreiningu orðanna og verður fjallað stuttlega um mismunandi framsetningar nokkurra 

fræðimanna á hvaða merkingu þeir leggja í hugtökin.  
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Efnisvalið stafar af áhuga höfundar á samskiptum almennt og forvörnum gegn félagslegum 

vandamálum. Af lestri ýmissa bóka um samskipti kviknaði áhuginn á því að skoða samskipti 

með það fyrir augum hvort félagsfærniþjálfun geti skipt sköpum í forvörnum gegn 

félagslegum vandamálum. Það er trú höfundar að samskiptakennslu ætti að gera hærra 

undir höfði. Það á við um flest fólk að sambönd þeirra gefa lífinu gildi og hefur félagshæfni 

mikið að segja um það hvort nánustu sambönd einstaklinga séu uppbyggileg fyrir líf þeirra 

eða verka á þau sem niðurrifsafl. Félagsráðgjafar þekkja vel til hinna dekkri hliða samskipta 

og það er því mat höfundar að það skipti miklu máli að þeir séu vel að sér um hvað einkennir 

heilbrigð og uppbyggileg samskipti. Erfitt er að koma á úrbótum nema markmiðin séu skýr.  

Rannsóknarspurningarnar til grundvallar umfjölluninni eru hvað felst í samskipta- og 

félagshæfni og hvernig snertir hún vina- og ástarsambönd einstaklinga, störf félagsráðgjafa 

og almenningsfræðslu? 

1. Mikilvægi samskipta- og félagshæfni 

Með auknum skilningi á því brýna verkefni að búa börn, unglinga og ungt fólk félagslega, 

tilfinningalega og siðferðilega undir þáttöku í þjóðfélaginu sem samfélagsþegnar, bæði í 

einkalífi og þjóðlífi, er ljóst að áríðandi er að leggja strax í æsku góðan grunn að 

heilbrigðum samskiptum þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 25). 

Félags- og samskiptafærni er talin hafa víðtæk áhrif á líf fólks og verða hér taldar upp 

niðurstöður nokkurra rannsókna á áhrifum og mikilvægi hennar. Samkvæmt rannsókn 

Walker, Colvin og Ramsey (1995) á áhrifum félagshæfni eykur hún líkur barna á að eiga í 

jákvæðum vinasamböndum, að ná góðum námsárangri og að vera vel liðinn meðal jafnaldra. 

Skortur á félagshæfni eykur aftur á móti líkurnar á að barn verði fyrir höfnun, sé einangrað 

og að því gangi illa í námi (Walker o.fl., 1995). William, Ayers, Abbott, Hawkins og Catalano 

rannsökuðu hvað spáði fyrir um afbrotahegðun og vímuefnanotkun unglinga og niðurstöður 

voru þær að slík andfélagsleg hegðun var algengari meðal þeirra sem mældust með slaka 

félagsfærni (Williams o.fl., 1999). Skortur á félagshæfni er algengari meðal barna sem eiga 

við geðræn vandamál að stríða, búa við fátækt eða alast upp með foreldrum sem eiga við 

ofbeldis- eða fíknivandamál að stríða (sjá umfjöllun í Rose og Asher, 2000). Sama á við um 

börn sem glíma við þunglyndi, kvíða, hegðunarvanda og leiðast út í afbrot, félagshæfni þeirra 

mælist að meðaltali minni en meðal barna sem ekki glíma við þessi vandamál (Mash og 
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Barkely, 1996). Algengt er að þeir sem beita börn sín ofbeldi eigi við samskiptavandamál að 

stríða og hafi veikara félagsnet í kringum sig en aðrir foreldrar og forsjáraðilar (Miller-Perrin 

og Perrin, 2007). Deniz, Hamarta og Ari (2005) rannsökuðu einmanaleika, félagshæfni og 

hjúskaparstöðu tyrkneskra háskólanema og niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir sem 

áttu maka mældust marktækt félagshæfari og sögðust finna til mun minni einmanaleika en 

þeir sem ekki voru í föstu sambandi (Deniz, Hamarta og Ari, 2005). Niðurstaðan úr rannsókn 

þeirra Sanson, Letcher, Smart, Prior, Toumbourou og Oberklaid (2009) á tengslum félagslyndi 

og félagslegra vandamála var sú að þeir sem mældust félagslyndari virtust eiga í minni hættu 

á hinum ýmsu félagslegu vandamálum en þeir sem voru lokaðri og meira til hlés.  

Fræðimenn hafa bent á að mikilvægt er í baráttunni við ýmis geðræn vandamál að bæta 

samskipti fólks með þjálfun félagsfærni (Cartwright-Hatton, Tschernitz og Gomersall, 2005). 

Félagsráðgjafar á geðsviði LSH benda á mikilvægi félagsfærni í grein sem þeir birtu í bókinni 

Heilbrigði og heildarsýn: Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði en þar skrifa þeir „félagsfærni og 

andlegt jafnvægi er undirstaða geðheilsu“ (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og 

Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 2006). 

Rannsóknarniðurstöðurnar hér að ofan eru ekki tæmandi listi á þeim rannsóknum sem 

benda til mikilvægis félagslegrar hæfni heldur stutt sýnishorn af þeim aragrúa rannsókna 

sem benda til hins sama. Rannsóknirnar sem vitnað er til í ritgerðinni miða næstum allar við 

vestrænt samfélag en aðeins tvær þeirra eru gerðar utan Evrópu og Bandaríkjanna, það er 

rannsókn Deniz, Hamarta og Ari (2005) á tyrkneskum nemum og rannsókn Ainsworth 

(Bretherton, 1992) á afrískum mæðrum. Af rannsóknunum er því ekki hægt að draga neinar 

ályktanir um áhrif félagsfærni utan Vesturlanda né hversu stóran hlut félagsfærni spilar í 

ofangreindum þáttum. Ennfremur er ekki farið í orsakirnar á þeim mun sem er milli 

samskiptafærni fólks og hvort kom á undan, félagslegu vandamálin eða skortur á félagslegri 

færni. Óháð þessum takmörkunum má þó draga þá ályktun að það væri líkast til mörgum 

mikil stoð að bæta félagsfærni sína.  

Ein leið til að bæta félags- og samskiptafærni væri að fá sérstaka þjálfun eða leiðsögn í 

samskiptum. Rannsóknir benda til þess að þjálfun í félagslegri færni sé bæði möguleg og skili 

góðum árangri. Rannsókn Sprague og Perkins (2009) á áhrifum þjálfunar á félagsfærni barna 

bendir til þess að slík þjálfun dragi til að mynda marktækt úr ýmsum hegðunar- og 
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námsörðugleikum. Þjálfun dugir þó aðeins upp að því marki að fólk búi bæði yfir vilja og getu 

til að læra og að þjálfunin taki mið af einstaklingsmun sem getur haft áhrif á þjálfunina. Sem 

dæmi um slíkan einstaklingsmun má nefna ólíkan uppruna, meðfæddar raskanir á borð við 

einhverfu, fatlanir og greindarskerðingar auk ýmissa annarra áhrifaþátta. Ofangreindar 

rannsóknir taka ekki sérstakt tillit til áhrifa þessa ólíku eiginleika en mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir þeim. Misjafnt er hvernig félagsfærni og árangur af þjálfun hennar er mæld en 

farið verður yfir nokkrar algengar skilgreiningar og mælingaraðferðir í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. 

2. Félagsleg hegðun sem færni 

Uppruna þess að skoða félagslega hegðun fólks sem færni eða hæfni má rekja til 

félagssálfræðinnar (sjá til dæmis Hargie, 2006). Löng hefð er fyrir því að rannsaka hreyfifærni 

(e. motor skills) fólks en styttra er síðan menn hófu að rannsaka samskipti eða hegðun fólks í 

félagslegum aðstæðum á viðlíka máta og í sama mæli (Hargie, 2006). Félagssálfræðingar telja 

margir hverjir að það megi þjálfa með fólki meiri félags- og samskiptafærni með því að nota 

svipaðar aðferðir og notaðar eru til að auka hreyfifærni fólks. Þannig taka tennisþjálfarar fyrir 

afmarkaða hreyfingu og kenna og leiðbeina þeim sem þeir þjálfa þar til þeir ná tökum á 

henni. Með þessari handleiðslu og æfingu eykst færni nemandans jafnt og þétt. Meðan á 

þjálfun stendur eru hreyfingar þó gjarnan klaufalegar og sama á við um beitingu nýrrar 

hegðunar á samskiptasviðinu. Með æfingu verður hreyfingin eða hegðunin þó fágaðri og 

náttúrulegri (Hargie, 2006). Þannig telja félagssálfræðingar bæði hreyfifærni og félagsfærni 

vera markmiðsdrifna og vísvitandi hegðun sem byggir á hugrænni stjórn sem feli í sér 

samstillta hegðun sem er háð aðstæðum og fær um að þróast með æfingum. Getur 

framþróun færninnar verið hraðað með því að fá handleiðslu færari einstaklings (Hargie, 

2006). Hreyfifærni er þó ekki að öllu leyti sambærileg við félagslega færni enda er hún í 

minni mæli bundin við annað fólk. Tilfinningar og túlkun skipta minna máli í þróun færni á 

sviði hreyfifærni en í samskiptum (Hargie, 2006).  

Kennslu félagsfærni hefur gegnum tíðina ekki verið gert jafn hátt undir höfði eins og annarri 

færni þó breytilegt sé milli fjölskyldna, landa og tímabila hvaða færni er sett í forgang eða 

talin mikilvægust (Duck, 1991). Hefð er fyrir því á Íslandi að leggja áherslu á skriftar- og 

lestrarfærni allra barna meðan almennt hefur borið á því viðhorfi að félagshæfni eða 
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samskiptafærni lærist einfaldlega af því að umgangast annað fólk. Duck (1991) líkir því 

viðhorfi fólks að ætla börnum að öðlast félagslega hæfni af því einu að umgangast fólk, við 

því að ætla þeim að læra flókna stærðfræði af því einu að skoða tölur. Þessu til marks bendir 

Duck á að einangruðu fólki er stundum bent á að leysa félagslegan vanda sinn með því að 

fara meira út á meðal fólks (1991). Áður en til slíkra ráðlegginga komi verði þó að liggja fyrir 

hvort einangrunin stafi af erfiðri samskiptareynslu vegna skorts á samskipta og félagsfærni 

eða vegna annarra ástæðna (Duck, 1991). Með öðrum orðum verði að greina orsakir 

einangrunar á ítarlegri máta. Ef raunin er sú að viðkomandi hafi einangrast vegna sífelldra 

árekstra og klaufalegra samskipta eru allar líkur á því að með því einu að umgangast annað 

fólk í meiri mæli skili það sér í áframhaldandi höfnun fremur en í betri félagslegri stöðu. Í 

þeim tilfellum þar sem orsakirnar eru slök félagsfærni verði að koma til breytinga á henni til 

að leysa rót vandans og leggja grunn að bættri félagsstöðu (Duck, 1991).  

Sjónarmið félagssálfræðinga fellur vel að þeirri hugmyndafræði félagsráðgjafar að hjálpa fólki 

til sjálfshjálpar en hugmyndafræði og markmið félagsráðgjafar verða gerð betri skil í sjötta 

kafla ritgerðarinnar. Ef litið er á samskipti sem færni er einfaldlega hægt að þjálfa með fólki 

meiri færni og auðvelda því þannig að leysa úr vandasömum samskiptavandamálum. Þó eru 

samskipti ætíð samspil tveggja eða fleiri einstaklinga og margt annað sem hefur áhrif á gæði 

þeirra en samskipta- og félagsfærni. Ofangreind umfjöllun tekur ekki tillit til þess að 

mögulega sé ekki hægt að breyta og bæta alla samskiptahegðun með þjálfun en líkast til er 

misjafnt hversu móttækilegir einstaklingar eru og hvort viss atriði í fari þeirra, svo sem áhrif 

áfalla svo eitthvað sé nefnt, hamli breytingum. Það verði því að meta í hverju tilfelli fyrir sig 

hvort félagsfærniþjálfun sé raunhæfur möguleiki. 

 

2.1 Skilgreiningar og mat á færni 

Fjölmargar skilgreiningar eru til á hugtakinu félagshæfni en engin ein er viðurkenndari en 

önnur. Meðal fræðimanna gengur félagshæfni auk þess undir hinum ýmsu nöfnum sem gerir 

heildstæða umfjöllun um málaflokkinn erfiðan viðureignar. Samheiti og skyld hugtök sem 

fjalla um  uppbyggilega hegðun í félagslegum skilningi eru fjölmörg og má þar nefna 

félagshæfni, félagsfærni, félagsþroska, félagsgreind, samskiptahæfni og viðtalstækni. Eru þá 

ótalin öll skrif fræðimanna um málaflokkinn sem lýsa æskilegri hegðun án slíkra yfirhugtaka á 
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hæfninni. Eins og fyrr greinir er ekki um eiginleg samheiti að ræða og greina margir 

fræðimenn á milli félagsfærni og félagshæfni þar sem félagshæfnin er gjarnan notuð sem 

eins konar yfirhugtak yfir marga mismunandi færni á samskiptasviðinu. Viðtalstækni, 

félagsþroski og félagsgreind eiga við ólíka hluti en öll hugtökin eiga það þó sameiginlegt að 

þegar einstaklingur býr yfir færni á þessum sviðum vísa hugtökin til æskilegrar eða 

uppbyggilegrar hegðunar. Hér verður notast við þessi ólíku heiti á víxl enda í grunninn allar 

notaðar um æskilega hegðun. 

Owen Hargie fjallar um mismunandi skilgreiningar á félagsfærni í bók sinni The handbook of 

communication skills (2006). Skilgreiningin sem hann notar til grundvallar umfjöllun sinni er 

sambland nokkurra þeirra og er eftirfarandi; „ferli þar sem einstaklingur beitir lærðum og 

stýrðum, markmiðsdrifnum, samtengdum félagslegum hegðunum sem viðeigandi eru í 

gefnum aðstæðum“ (Hargie, 2006, bls. 13). Hargie gerir ekki greinarmunur á hæfni (e. 

competence) og færni (e. skill) í umfjöllun sinni þar sem bæði orð vísa til getu í samskiptum 

fólks. Til þess að efla hæfni eða færni verður einstaklingur að hafa áhuga á því að efla hana 

og markmið til að stefna að. Skilgreining hæfs eða færs einstaklings er því einhver sem býr 

yfir þekkingu og getu til að sýna ákveðna hegðun (Hargie, 2006). 

Þó Hargie geri ekki greinarmun á félagsfærni og félagshæfni eru aðrir fræðimenn sem gera 

það. Frank Gresham (1986) sem skrifað hefur mikið um félagshæfni og félagsfærni skilgreinir 

félagsfærni (e. social skills) sem mælanlega hegðun á borð við að kunna að hrósa öðrum eða 

eiga frumkvæði að samskiptum en félagshæfnina (e. social competence) sem mat annarra á 

hegðun og færni einstaklingsins (Gresham, 1986). Gresham þróaði próf til að mæla þessa 

færni sem heitir Social skills rating system (SSRS) og hefur komið mjög vel út í samanburði við 

önnur félagsfærnipróf þar sem það telst yfirgripsmeira og ítarlegra en mörg önnur (Demaray 

og Ruffalo, 1995). Prófið mælir ákveðni, sjálfsstjórn og samvinnu barna á mismunandi 

aldursskeiðum og er einn styrkur prófsins ólíkar útgáfur eftir aldri þátttakenda auk þess að 

þeim er skipt eftir því fyrir hvern prófið er lagt,  kennara, foreldra eða börn (Meier, DiPerna 

og  Oster, 2006).  

Annar fræðimaður á sviðinu, Ronald Riggio, gerir einnig greinarmun á færni og hæfni en 

hann skilgreinir félagsfærni sem færnina til að hegða sér á viðeigandi hátt í ákveðnum 

aðstæðum en félagshæfnina sem hina alhliða hæfni þegar öll færnin er tekin til greina. Hins 
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vegar gerir Riggio ekki greinarmun á félagshæfni og félagsgreind  (Riggio og Carney, 2003) 

heldur setur hugtökin fram sem samheiti en nánar verður fjallað um fjölgreindir og 

félagsgreind í næsta kafla. Líkt og Gresham þróaði Riggio próf, Social skills index (SSI), til að 

meta færnina og hefur próf hans einnig hlotið nokkar vinsældir ef marka má fjölda 

rannsókna sem notast við það í greinasafninu Proquest.  

Félagsfærni í SSI prófinu er metin eftir sex sviðum sem skiptast annars vegar í þrennt á 

félagslega sviðinu og hins vegar í þrennt á tilfinningalega sviðinu. Félagslega færnin er sú sem 

fær að njóta sín í orðum og samtölum en tilfinningalega færnin á við þau samskipti fólks á 

milli sem fara fram án orða. Sviðin sem tilfinningalega og félagslega færnin flokkast svo í eru 

næmni, tjáning og stjórn. Þannig er félagsfærni metin sem félagsleg og tilfinningaleg næmni, 

tjáningarfærni og sjálfsstjórn einstaklings. Félagsleg næmni er skilgreind sem getan til að 

taka eftir og túlka orð auk þess sem hún felst í þekkingu og umhyggju fyrir hinum ríkjandi 

samfélagslegu reglum og gildum. Tilfinningaleg næmni er aftur á móti getan til að virða og 

túlka tilfinningar, viðhorf, yfirráð og skoðanir annarra. Félagsleg tjáning er getan til að hefja 

og viðhalda samræðum en tilfinningaleg tjáning er getan til að tjá tilfinningar, sérstaklega 

þær tilfinningar sem varða langanir fólks. Félagsleg stjórn er stjórn á því sem viðkomandi 

segir og hvernig hann kynnir sig meðan tilfinningaleg stjórn er stjórnin sem einstaklingur 

hefur á þögul samskipti sín (Edmondson, Conger og Conger, 2007). 

Fjölmargar aðrar skilgreiningar hafa verið settar fram og fjölmörg önnur próf hönnuð en 

Caldarella og Merrell (1997) báru saman hvað 21 mismunandi félagsfærnipróf ætluð börnum 

mældu. Flokkuðu þeir niðurstöðurnar í fimm þemu sem þeir nefndu; samskipti við jafnaldra, 

sjálfsstjórn, eftirlátssemi, ákveðni og sjálfstæði í námi. Eftirfarandi lýsingar þeirra á hverju 

þema gefa nokkra hugmynd um skilgreiningar mismunandi fræðimanna á hvað felist í 

félagsfærni barna samkvæmt höfundum mælitækjanna. Samantekt á þemum þeirra er 

eftirfarandi: 

 

 Þemað samskipti við jafnaldra, var að finna í flestum prófanna og mældi það hvort 

barnið væri jákvætt í hegðun og viðhorfi gagnvart jafnöldrum sínum. Matið byggði 

meðal annars á færni barns til að hrósa öðrum, bjóða fram aðstoð, að eiga frumkvæði 

að samskiptum, hvort önnur börn leituðu eftir félagsskap þess, hvort það sýndi 

leiðtogahæfileika, samkennd, ætti marga vini, stæði með vinum sínum og hefði 
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kímnigáfu. Atriði í fari barna sem bentu til þess að félagshæfni skorti á sviði þess að 

eiga í góðum samskiptum við jafnaldra var löngun barnsins í einveru, að því væri strítt 

mikið af jafnöldrum sínum, það væri feimið og væri hunsað af jafnöldrum. 

 Þemað sjálfsstjórn, fólst í að hafa stjórn á skapi sínu, að fylgja reglum, að miðla málum, 

að taka gagnrýni vel, vinna vel með öðrum, að vera skipulagður auk getunnar til að 

leiða gagnrýni og truflanir hjá sér. Skortur á sjálfsstjórn var metið með hliðsjón af því 

að missa stjórn á skapi sínu, neikvæðni, að leggja aðra í einelti, að sýna óviðeigandi 

hegðun, ósamvinnuþýði, leti, eirðarleysi, hvatvísi og ofvirkni. 

 Þemað sjálfstæði, mat það hvort börnin gætu klárað verkefni, hlýtt leiðbeiningum og 

unnið og nýtt frítíma sinn á viðurkenndan eða viðeigandi hátt. Skortur á færni gat birst 

í aðgerðarleysi, að klára ekki verkefni, athyglisskorti, klaufaskap, lélegri samhæfingu og 

endurteknum dagdraumum.   

 Þemað samvinnuþýði eða eftirlátssemi skoðaði hvort barn gæti fylgt félagslegum 

væntingum og reglum sem fólust meðal annars í að deila eignum sínum og að nýta 

tíma vel, að taka gagnrýni vel, að klára verkefni, að vera snyrtilegur og ganga frá eftir 

sig. Flest félagsfærniprófanna skilgreindu þessi atriði sem stuðning eða hjálpsemi. Til 

að mæla skort á hæfni var miðað við skilgreiningu DSM-IV á mótþróaröskun, það er að 

þræta, að sýna mótstöðu við yfirvald, að pirra aðra, pirrast auðveldlega, ásaka aðra, 

hefnigirni, reiði, gremja og að missa stjórn á skapi sínu. 

 Þemað ákveðni var að einhverju leiti lýsing á mannblendni (e. outgoing). Atriði innan 

þessa flokks voru að hefja samræður, taka hrósi, að hefja samskipti við aðra, 

sjálfsöryggi, að eignast vini, að kynna sig, tjá tilfinning og að taka þátt í yfirstandandi 

leikjum eða starfsemi. Andstætt þessari hæfni er að tala ekki, feimni, hlédrægni, 

löngun í einveru, að vera laumulegur, starandi, ringlaður, virðast leiður og áhugalaus. 

 

Ekki kom fram í rannsóknarskýrslu Caldarella og Merrell (1997) hvernig hönnuðir 

félagsfærniprófanna völdu hvaða hegðun skyldi meta sem æskilega og hvers vegna annarri 

hegðun var sleppt úr mælingum. Warnes, Sheridan, Geske og Warnes (2005) gagnrýndu 

þessar óvissu kenningarlegu forsendur og rannsökuðu því með eigindlegum aðferðum hvaða 

atriði börn í öðrum og fimmta bekk auk kennara þeirra og foreldra töldu sjálf að skiptu máli í 

fari góðra vina. Með því að leita eftir skoðunum þeirra sem best þekkja til þess hvaða hegðun 

skiptir raunverulega mestu máli vildu Warnes og félagar auka réttmæti félagsfærniprófa og 
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bæta þannig þau úrræði sem kenna félagsfærni. Með fullvissu um að verið sé að þjálfa rétt 

atriði aukast líkur á því að þjálfunin skili árangri  (Warnes o.fl., 2005).  

 

Úrvinnsla úr viðtölum og spurningalistum rannsóknarinnar (Warnes o.fl., 2005) skilaði 25 

þemum sem börn, foreldrar og kennarar voru sammála um að væru mikilvæg til þess að 

börnin ættu í góðum samskiptum við vini sína og jafnaldra. Nokkur atriði komu fram sem 

eingöngu foreldrar eða kennarar nefndu og önnur þemu sem aðeins börnin nefndu en hinir 

fullorðnu ekki. Fjögur þemu voru tilgreind af öllum aðilum innan beggja aldurshópa og þau 

voru getan til að miðla málum, getan til að sýna samkennd, hjálpsemi og að vera ekki 

særandi í orðum.  

 

Þau 25 atriði sem fullorðnum og börnum kom saman um að væru mikilvæg í fari vina 

barnanna var að sýna öðrum virðingu, eignum annarra virðingu, að hafa jákvætt viðmót, að 

sýna tryggð og hollustu, mannblendni og vingjarnlegheit, að vera áreiðanlegur og traustur, 

að sýna kurteisi, beita ekki líkamlegum meiðingum, að virða og hlýða reglum, að vera 

fyndinn, að verja tíma saman, að sýna sanngirni, að eiga hluti sameiginlega, að bjóða öðrum 

að vera með í atburðum eða athöfnum, að hrósa og styðja, að tjá sig um vandamál, hlusta 

vel, að sýna örlæti, að hjálpa öðrum að læra leiki, veita félagslegt aðhald gegn 

sjálfseyðileggjandi hegðun, að leyfa öðrum að taka þátt og að taka náminu alvarlega (Warnes 

o.fl., 2005).  

 

Þau atriði sem börnin nefndu en enginn hinna fullorðnu skiptust milli aldursstiga, yngri 

börnin nefndu að góð persónuleg umhirða og örlæti á leikföng og eignir skipti máli en eldri 

börnin nefndu sanngirni, að hafa sameiginleg áhugamál og að velja vini sína sem félaga þar 

sem ætlast var til að börnin mynduðu lið eða veldu verkefnafélaga (Warnes o.fl., 2005).  

 

Samanburður á helstu þemum úr eigindlegri rannsókn Warnes og félaga (2005) og 

samanburðarrannsókn Caldarella og Merrell (1997) á félagsfærniprófum leiddi í ljós að 

munur var á því hvaða hegðun þáttakendur í rannsókn Warnes og félaga töldu mikilvæga og 

hvaða hegðun félagsfærniprófin voru að mæla. Fjölmörg atriði sem þáttakendur í rannsókn 

Warnes o.fl. (2005) tilgreindu sem mikilvæga hegðun í fari fólks voru ekki tekin með í 

mælingu félagsfærni í félagsfærniprófunum úr rannsókn Caldarella og Merrell (1997). Ber að 
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hafa þennan vankant á prófunum í huga þegar þau eru notuð, að mögulega séu þau ekki að 

mæla alla mikilvæga hegðun. Því nákvæmari lýsing á þeirri færni sem börn sjálf telja 

mikilvæga í mati sínu á félögunum því betur er hægt að aðstoða og koma auga á þau svið þar 

sem félagslega minna hæf börn geta bætt sig (Warnes o.fl, 2005).  

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir er einna mest áberandi íslenskra fræðimanna á sviði siðferðis- og 

félagsþroskaþjálfunar en hún gaf út viðamikla bók árið 2007 sem ber heitið Virðing og 

umhyggja: Ákall 21.aldarinnar. Heiti bókarinnar gefur til kynna að dygðirnar virðing og 

umhyggja eigi að vera rauði þráðurinn í samskiptum og fjallar hún um það í bókinni að þetta 

séu þau atriði sem stefna ætti að í félagslegu uppeldi barna. Ítrekar hún mikilvægi þess að 

hugað sé að samskiptafærni og félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska í starfi skóla (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Um nokkurra áratuga skeið hefur Sigrún rannsakað og þróað 

hugmyndir sínar um hvernig hægt sé að þroska ungmenni og búa þau betur undir lífið. Hefur 

hún gefið út lífsleiknikennslubækur og unnið námskeið fyrir kennara þar sem áherslan er á að 

kennarar líti í eigin barm og prófi sig áfram í notkun lýðræðislegra kennsluaðferða. Hugtökin 

félagsþroski og félagshæfni eru meðhöndluð sem samheiti í bók hennar og skilgreind sem 

„yfirhugtak um skilning fólks á samskiptum og hæfni þess í samskiptum, auk siðferðiskenndar 

þess og skilnings á fyrirbærum og reynslu sem ekki er siðferðilegs eðlis, til dæmis skilnings á 

siðum og venjum fólks“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38). Hæfnin er samblanda 

félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska og gengur út á að einstaklingur geti sett sig í spor 

annarra og samhæft misjöfn sjónarmið.  

Félagsfærni er samansafn atriða í fari fólks sem auðvelda samskipti og samvinnu. Fjallað er 

um samskipti og félagslega hegðun undir ólíkum heitum en með því að einskorða 

upplýsingaleit ekki við eitt fræðasvið eða eitt hugtak má fá heildsteyptari mynd af því hvaða 

hegðun er mikilvæg. Þó ofantaldar lýsingar á hvaða hegðun skipti máli til að öðlast færni í 

samskiptum geti virst sem óþarflega langir listar er mikið gagn hægt að hafa af þeim og þá 

sérstaklega í skólastarfi eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir bendir á.   
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2.2 Hæfni í samskiptum sem greind 

Ekki eru allir á það sáttir að fjalla um félagslega hegðun sem færni eða hæfni og vilja sumir 

meina að um sérstaka greind sé að ræða. Þeim sem aðhyllast víðtækari skilgreiningar á 

greind hefur fjölgað mjög seinustu ár í kjölfar þess að Howard Gardner birti 

fjölgreindarkenningu sína árið 1983 í bók sinni Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences og þess að bók Daniel Goleman Emotional Intelligence: Why it can matter more 

than IQ náði heimsathygli árið 1995. Þó Gardner hafi ekki verið sá fyrsti til að skilgreina 

hugtakið greind á frábrugðinn hátt frá hinni hefðbundnu skilgreiningu vakti hann aukinn 

áhuga og meiri athygli á þessu sjónarmiði meðal almennings og fræðimanna. Kenning hans 

gerði ráð fyrir sjö tegundum greindar í stað einnar eins og áður hafði verið almennt 

viðurkennt (Gardner, 1983). Frakkinn Binet lagði grunninn að mælingu og skilgreiningu 

hinnar hefðbundnu skilgreiningar á greind með því að hanna fyrsta greindarprófið (Gardner, 

1999). Fyrsta greindarprófinu var ætlað að spá fyrir um það hvaða börn kæmu til með að 

eiga í námserfiðleikum en að mati Gardner var skilgreiningin ekki nægilega víð og fannst 

Gardner til að mynda vanta þá hæfni sem tónlistarfólk bjó yfir (Gardner, 1999). 

Sviðin sem hann lagði til að hefðu aðskilda greind voru málgreind , rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind. Samskipta- og sjálfsþekkingargreindirnar eru þær sem tengjast 

umfjöllun ritgerðarinnar mest. Samskiptagreindir einstaklingar eru samkvæmt Gardner 

gjarnan úthverfir einstaklingar sem geta annaðhvort verið leiðtogar eða fylgjendur. Þeir eiga 

auðvelt með að láta sér lynda við aðra og er gjarnan hægt að finna þá í röðum sölumanna, 

stjórnmálamanna, kennara og félagsráðgjafa. Sjálfsþekkingargreindir einstaklingar eru 

gjarnan hlédrægir og eru færir í að greina og skilja eigin tilfinningar og hvatir. Gardner taldi 

að heimspekingar, sálfræðingar, rithöfundar og lögfræðingar væru margir 

sjálfsþekkingargreindir.  

Kenning Gardner hefur verið tekin fegins hendi af mörgum sem sammála eru þeirri jákvæðu 

sýn á fólk að það sé greint á mismunandi sviðum í stað þess að vera eingöngu misgreint í 

heildina (Gardner, 1999). Samkvæmt Gardner hafa fjölmargir skólar ákveðið að miða 

kennsluaðferðir sínar út frá fjölgreindarkenningu hans og vinna að því að þroska fleiri 
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greindarsvið en hefðbundnar skólastefnur. Framlag Gardner til uppeldis og kennslufræðinnar 

hefur lagt kenningarfræðilegan grunn að fjölbreyttu kennsluefni og fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Þessi fjölbreytni eða nýbreytni hefur skilað sér í ánægju, betri mætingu og 

betri námsárangri í sumum skólum þar sem kenning hans hefur verið hafð að leiðarljósi við 

innleiðingu nýrra kennsluaðferða. Kenning Gardner hefur þó ekki fallið í góðan jarðveg meðal 

þeirra sem aðhyllast hefðbundna sýn á greind (Gardner, 1983). Gagnrýnendur stefnunnar 

hafa bent á að jákvæðar breytingar innan skólanna megi skýra með tilliti til jákvæðra áhrifa 

af nýbreytni í kennsluaðferðum og góðu viðmóti kennara (Waterhouse, 2006). Þeir gagnrýna 

ennfremur kenninguna á grundvelli þess að greindirnar eru ekki nægilega skilgreindar til að 

hægt sé að aðgerðabinda og rannsaka þær. Þar sem ekki er hægt að prófa kenninguna 

standist hún ekki vísindalegar kröfur (Waterhouse, 2006). Gardner hefur þó ekki viljað 

skilgreina nákvæmar eða afmarka betur greindir sínar svo rannsakendur geti aðgerðarbundið 

þær og mælt á vísindalegan hátt þar sem hann telur að greindarmælingar séu ofmetnar 

(Gardner, 1999). Þessi mótþrói hans við hinni vísindalegu aðferð dregur úr trúverðugleika 

kenningarinnar en afsannar hana þó ekki.   

Annar áberandi forsvarsmaður óhefðbundinnar greindar er Daniel Goleman sem gaf út bók 

sína Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ árið 1995. Bókin byggði á 

hugmyndum Gardner um fjölgreind og hugmyndum Mayer og Salovey um tilfinningagreind 

auk fjölmargra rannsókna úr sálfræði, taugafræði og félagsfræði. Tilfinningagreind byggist 

samkvæmt Salovey og Mayer á getunni til að bera kennsl á tilfinningar, nýta sér tilfinningar 

til að auðvelda hugsun, skilning á tilfinningum og meðferð tilfinninga (Salovey og Mayer, 

2004). Goleman birti árið 2006 sjálfstætt framhald af bók sinni um tilfinningagreind en nýja 

bókin bar heitið Social intelligence. Goleman tekur fram í inngangi Social intelligence að hann 

telji sig ekki hafa gert hinum félagslega hluta nægileg skil í fyrri skrifum sínum (Goleman, 

2006). Þar sem tilfinningar eru óaðskiljanlegar félagslegum samskiptum þurfi meira til en 

einungis tilfinningagreind og því þyrfti að huga að hinum félagslegu þáttum (Goleman, 2006). 

Goleman og Gardner voru þó ekki fyrstir til að fjalla um félagslega greind, líkast til skilgreindi 

sálfræðingurinn Edward L. Thorndike fyrstur manna hugtakið félagsgreind í grein sem hann 

birti árið 1920 í tímaritinu Harper‘s Magazine. Þar skilgreindi hann félagsgreind  sem getuna 

til að skilja og stýra körlum og konum, strákum og stelpum, til þess að hegða sér skynsamlega 



15 
 

í samskiptum. Goleman gagnrýnir þessa skilgreiningu Thorndike þar sem hún feli ekki í sér 

neina siðferðiskennd og undirstrikar mikilvægi hennar í sinni skilgreiningu.  

Þannig skilgreinir Goleman félagsgreind sem sambland annars vegar félagslegrar 

meðvitundar eða þess sem við skynjum í fari annarra og hins vegar félagsleikni sem eru 

viðbrögð einstaklings við skynjun sinni (Goleman, 2006). Það sem felst í félagslegri 

meðvitund Golemans er frumsamkennd sem felst í að nema tilfinningar annarra, djúphlustun 

sem felst í því geta hlustað og beint fullri athygli að öðrum einstaklingi, nákvæmni í 

tilfinningalegri skynjun sem felst í skilningi á fyrirætlunum, hugsunum og hvötum annarra og 

félagslegri kunnáttu sem vísar líka til menningarlegrar þekkingar á mismunandi félagslegum 

aðstæðum. Félagsleiknin samanstendur svo af því hversu leikinn einstaklingur er í 

samhæfingu hegðunar og orða í félagslegum aðstæðum, árangursríkri sjálfskynningu eða 

framsetningu gagnvart öðrum, áhrifum á aðra og umhyggjunni og aðlöguninni gagnvart 

þörfum annarra (Goleman, 2006).  

Skilgreining Goleman á félagsgreind svipar um margt til skilgreiningar Riggio á félagshæfni 

með áherslu á næmni fyrir hinum óyrtu samskiptum en aðgreinir sig frá fyrri skilgreiningum 

með áherslu sinni í bókinni á hlut heilans og margra tilvísana í heilarannsóknir. Þannig telur 

hann manneskjuna hafa meðfædda eiginleika sem auðvelda henni samskipti og samkennd 

(Goleman, 2006). Skrif hans hafa mætt mikilli gagnrýni líkt og kenning Gardner en meðal 

þess sem hefur verið gagnrýnt er að sögn Waterhouse (2006) slök heimildanotkun. 

Bækur hans hafa þó stóraukið umfjöllun og áhuga almennings á mikilvægi tilfinninga og 

fjölgað rannsóknum á mikilvægi færni í meðhöndlun tilfinninga og samskipta til muna 

(Gardner, 1999).  

3. Tengslakenningin 

Geta fólks til að viðhalda og mynda gefandi sambönd er misjöfn og hafa menn löngum velt 

vöngum yfir því hvað búi þar að baki. Sumir fræðimenn hafa leitað orsaka eða skýringa á því í 

félagslegu umhverfi þeirra, í efnabúskap þeirra meðan aðrir leita skýringa í 

uppeldisaðferðum foreldra.  

Tengslakenningin var upprunalega sett fram af Bowlby (1973, 1980, 1982) til útskýringar á 

hegðun barns þegar það er aðskilið frá móður. Samkvæmt kenningunni kalla mismunandi 
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viðbrögð umönnunaraðila við þörfum barnsins fram ólíkan hegðun eða tengslamyndun hjá 

barninu (Bretherton, 1992). Sem ungur geðlæknir starfaði Bowlby með bæði félagsráðgjöfum 

og sálgreinandi sálfræðingum og mörkuðust hugmyndir hans af ólíkum hugmyndum 

samstarfsmanna sinna (Bretherton, 1992). Bowlby taldi þannig umhverfisskýringar 

félagsráðgjafanna á hegðun barna sennilegri en skýringar sálfræðinganna. Þeir töldu að ýmis 

neikvæð hegðun barna gagnvart móður sinni skýrðist helst af fantasíum barns í garð 

móðurinnar. Þessu var Bowlby ósammála sem leiddi til þess að hann fór að rannsaka hvaða 

áhrif umhverfi hefði á börn (Bretherton, 1992). 

Við rannsóknir á börnum tók Bowlby eftir því að yfirleitt tengdist barn einum aðila áberandi 

sterkum böndum. Einkenndust tengslin af því að barn leitaði sérstaklega eftir því að vera í 

návist þessarar manneskju (oftast umönnunaraðilans), leitaði huggunar til hennar og fann til 

öryggis í nálægð við hana. Tók Bowlby eftir því að börn sem voru í návist þess eða þeirra sem 

það hafði myndað sterk tengsl við voru áræðnari í að rannsaka ný og ókunn svæði og sýndu 

gjarnan merki um mikinn kvíða þegar þessi einstaklingur fór (Bartholomew, 1993). Bowlby 

(1951) taldi að til þess að barn gæti vaxið og dafnað þyrfti það á hlýju og væntumþykju en við 

þær aðstæður myndaði barnið eðlileg geðtengsl við helsta umönnunaraðila sinn og gæti nýtt 

hann til að finna til öryggis (Bretherton, 1992).  

Mary Ainsworth samstarfskona Bowlby þróaði áfram tengslakenninguna en hún lagði 

mikilvæg framlög til tengslakenningarinnar með rannsóknum sínum á samböndum tengslum 

afrískra mæðra í Uganda við börn sín (Bretherton, 1992).  Hún bætti við kenningu Bowlby að 

þessi sterku tengsl sem börn mynda við umönnunaraðila sinn eru ólík og flokkaði hún þau í 

örugg og óörugg tengsl eftir því hvernig þau voru (Bartholomew, 1993). Óöruggu tengslin 

einkenndust annars vegar af tilfinningalegri fjarlægð (e. avoidant) við móðurina og hinsvegar 

af mótþróa í sambland við ásókn í móður sína (e. ambivalent) (Bartholomew, 1993). Það sem 

réði því hvernig tengsl mynduðust var hvernig viðbrögðum móður við þörfum barns var 

háttað. Þau börn sem áttu mæður sem brugðust fljótt og örugglega við gráti barns síns 

mynduðu örugg tengsl, þau sem áttu mæður sem brugðust óreiðukennt við þörfum barnsins 

mynduðu óreiðukennd eða mótþróakennd tengsl meðan þau börn sem áttu mæður sem 

brugðust lítt við þeim mynduðu tilfinningalega fjarlæg tengsl (Bartholomew, 1993). 
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Tengslakenningin hefur haft mikil áhrif og fjölmargir hafa rannsakað félagsleg tengsl út frá 

þessum tengslum sem gjarnan eru kölluð geðtengsl (Mills og Rubin, 1993).  Rannsóknir hafa 

sýnt að tengslamyndun barna við umönnunaraðila í æsku hefur nokkurt forspárgildi um 

tengsl þeirra í vina- og ástarsamböndum þeirra síðar í lífinu. Falla tengslamyndanir 

fullorðinna í svipaða flokka þegar skoðuð eru rómantísk sambönd þeirra (Bartholomew, 

1993).  

Margar rannsóknir benda til þess að þær gerðir tengslamyndunar sem einstaklingar læra í 

bernsku haldast nokkuð stöðugar gegnum lífið og geta haft áhrif á sambönd síðar á ævinni 

(Waters, Merrick, Treboux, Crowell, og Albersheim, 2000).  

Bartholomew og Horowitz (1991) aðlöguðu tengslakenningu Bowlby og Ainsworth að 

samböndum fullorðinna með því að skipta tengslunum í fjóra flokka eftir því hvort fólk hefði 

jákvæða eða neikvæða sjálfsmynd og hvort það hefði jákvæða eða neikvæða sýn á annað 

fólk. Fyrsti flokkurinn af fjórum er örugg geðtengsl (e. secure) en slík tengsl mynduðu þeir 

sem höfðu bæði góða sjálfsmynd og jákvæða sýn á aðra. Annan flokkinn fylltu þeir sem 

mynduðu óttaslegin geðtengsl (e. fearful) höfðu bæði neikvæða mynd af sjálfum sér og 

neikvæða sýn á aðra, voru félagsfælnir og áttu erfitt með að treysta öðrum. Þeir sem falla í 

þriðja flokkinn, flokk upptekinna (e. preoccupied) hafa neikvæða sjálfsmynd en jákvæða 

mynd af öðrum og hegða sér á þurfandi hátt og leita stöðugt viðurkenningar. Þeir sem falla í 

seinasta flokkinn mynda hafnandi tengsl (e. dismissing) sjá sjálfa sig jákvæðum augum en 

aðra neikvæðum. Þessir einstaklingar eru samkvæmt rannsókninni sjálfsöruggir en eru 

stjórnsamir, bæla tilfinningar og eru ekki færir í nánum samskiptum. Tengslamyndunin sem 

Bartholomew og Horowitz kölluðu upptekna samsvarar þeirri sem einkennist af 

tilfinningalegri fjarlægð samkvæmt Ainsworth og þeir sem falla í flokk hinna óttaslegnu og 

hafnandi samsvara þeim sem eiga í fjarlægum samböndum í skilgreiningu Ainsworth (Deniz, 

Hamarta og Ari, 2005).  

Deniz, Hamarta og Ari (2005) rannsökuðu tengslamyndun fullorðinna út frá fjórum flokkum 

Bartholomew og Horowitz (1991). Báru þau tengslamyndun þáttakenda saman VIÐ 

einmanaleika þeirra (mælt með einmanaleikaprófi UCLA háskólans) og félagsfærni þeirra 

(mælt með SSI félagsfærnimatsprófi Riggio). SSI prófið mælir eins og fyrr kom fram 

félagsfærni á sex sviðum sem tilfinningalegrar (óyrtrar) og félagslegrar (yrtrar) næmni, 
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tjáningar og sjálfsstjórnar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að jákvæð fylgni var á milli 

þess að hafa örugg geðtengsl í sambandi og að tjá sig tilfinningalega, tjá sig félagslega og að 

hafa sjálfsstjórn í félagslegu samhengi (Deniz, Hamarta og Ari, 2005). Örugg geðtengsl höfðu 

neikvæða fylgni við einmanaleika og félagslega sjálfsstjórn meðan óöruggu geðtengslin 

höfðu öll jákvæða fylgni við einmanaleika. Neikvæð fylgni öruggra geðtengsla við félagslega 

næmni bendir til þess að einstaklingar með slík geðtengsl þurfi minna á því að taka aðra sér 

til fyrirmyndar í félagslegum samskiptum. Konur mældust hærri í tilfinningalegri tjáningu, 

tilfinningalegri næmni og félagslegri sjálfsstjórn en karlmenn mældust mun hærra í 

tilfinningalegri sjálfsstjórn. Jafnframt mældust karlmenn í frekari mæli einmana en konur í 

rannsókninni. Reyndust þeir sem ekki voru í samband einnig frekar einmana en þeir sem 

voru það. Þeir sem voru í sambandi mældust einnig mun hærri á sviði tilfinningalegrar 

næmni og tjáningar og félagslegrar tjáningar og sjálfsstjórnar (Deniz, Hamarta og Ari, 2005).  

Niðurstöður Deniz, Hamarta og Ari (2005) eru áhugaverðar þar sem þær benda til þess að 

karlar og konur mælast ólíkt á félagsfærniprófum og gætu haft ólíkar þarfir. Þyrfti að taka 

mið af þeim þörfum við hönnun þjálfunarúrræða í félagsfærni. Einnig er áhugavert að 

rannsóknin leiddi í ljós að einmanaleiki var minni meðal þeirra sem voru í samböndum. 

Samkvæmt rannsóknum Parker og Asher (1993) á einmanaleika barna er minnstan 

einmanaleika að finna meðal barna sem töldu vinasambönd sín einkennast af mikilli nánd, 

viðurkenningu, hjálpsemi, félagsskap og góðri úrlausn ágreiningsmála (Parker og Asher, 

1993). Sú færni sem algengari var meðal para í rannsókn Deniz og félaga (2005) mjög svipuð 

þeim atriðum sem Parker og Asher (1993) fundu helst í fari þeirra barna sem mældust 

minnst einmana. Tilfinningaleg næmni og tjáning eru talin mikilvæg atriði í að mynda nánd 

og veita viðurkenningu og félagsleg tjáning og sjálfsstjórn mikilvæg í góðum félagsskap og 

úrlausnum ágreiningsmála. 

Tengslakenningarnar eru meðal fjölmargra annarra kenninga sem varpa ljósi á ólíka hegðun 

fólks en það sem gerir hana áhugaverða og nytsamlega fyrir umfjöllunarefni ritgerðarinnar er 

þýðing hennar fyrir sambönd og áherslan á félagsfærni eða æskilega hegðun innan þeirra. 

Tengslakenningin hefur verið studd með ýmsum rannsóknum og varpar hún ljósi á mögulega 

orsök að baki mismunandi hegðun fólks. Þó segir hún ekkert til um það hvort hægt sé að 

kenna einstaklingum að mynda hin ólíku tengsl er einkenna samfélag okkar. Samkvæmt 

umfjöllun Bartholomew og Horowitz (1991) benda þó einhverjar rannsóknir til þess að tengsl  
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séu ekki jafn stöðug gegnum lífið eins og Bowlby taldi og veitir það þeim nokkra von sem 

falla í flokka óöruggra tengsla. 

4. Myndun og viðhald sambanda  

Fræðimenn hafa sett fram nokkrar kenningar um hvaða atriði skipta máli í viðhaldi og 

myndun sambanda og einn þeirra er sálfræðingurinn George Levinger (1983) sem setti fram 

lýsandi kenningu um þróun sambanda. Kenningin felur í sér fimm stig, stig kunningsskapar, 

uppbyggingar, áframhalds, sundrunar og stig sambandsslita. Fyrsta stig sambanda er stig 

kunningsskapar (e. acquaintance). Flestir ná aldrei lengra í sambandsferlinu, fer það meðal 

annars eftir fyrri samböndum, nálægð í búsetu, fyrstu áhrifum á hvort annað hvort samband 

færist yfir á næsta stig, stig uppbyggingar (e. buildup). Við uppbyggingu myndar fólk traust og 

umhyggju til hvors annars en það veltur á því hversu mikla samleið fólk á, markmiðum þeirra 

og hversu líkan bakgrunn það hefur hvort samband þróast lengra. Áframhald (e. 

continuation) er nafn þriðja stigsins sem felur í sér sameiginlega skuldbindingu um vináttu 

eða parasamband. Þetta stig í samböndum fólks getur varað marga áratugi en gagnkvæmt 

traust er mikilvægast í viðhaldi þessa stigs. Fjórða stig sambanda er stig sundrunar (e. 

deterioration). Gremja, leiði eða ósætti kann að valda því að samskiptin í sambandi minnka 

og aðilarnir fara að forðast það að deila hugsunum og tilfinningum með hinum aðilanum. 

Fimmta og jafnframt lokastigið er sambandsslit (e. termination) sem kemur til af ákvörðun 

annars eða beggja aðila í sambandi eða vegna dauðsfalls (Levinger, 1983).  

Af líkani Levinger má sjá að til að þróa og viðhalda samböndum þurfa aðilar að hafa nokkra 

félagsfærni til að geta laðað mótaðilann að sér, myndað traust og viðhaldið góðri líðan meðal 

beggja aðila. Úrlausn ágreiningsmála og gremju er einnig mikilvæg og telst gjarnan mikilvæg í 

skilgreiningum fræðimanna á félagsfærni eins og farið var yfir í kaflanum um skilgreiningar 

og mat á félagsfærni. Hegðun er þó ekki það eina sem skiptir máli um hvort samband þróist 

áfram því umhverfisþættir eins og búseta og bakgrunnur spila einnig stóran þátt. Rannsóknir 

staðfesta þetta og þó undantekningar séu margar þá myndast flest sambönd milli fólks sem 

hefur svipað menntunarstig, er af sama kynþætti, vinnur svipaða vinnu og hefur svipaðan 

bakgrunn (Duck, 1991).    
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Félagsfræðingurinn Ira Reiss (1960) setti aðra kenningu fram um hvernig sambönd þróast 

sem greint er frá í kennslubókinni Sociology of families (Newman og Grauerholz, 2002). 

Samkvæmt henni er mikilvægast að fólk geti tengst öðrum tilfinningalega, sýnt gagnkvæman 

skilning og deilt upplýsingum um sjálfan sig. Til að samband myndist þarf fyrst að koma til 

gagnkvæmrar aðlöðunar og í kjölfarið getur þá myndast tilfinningaleg tenging. Þessi 

tilfinningalega tenging gæti vaxið og þróast. Á grunni gagnkvæms skilnings geta einstaklingar 

farið að kynnast hvort öðru með því að deila meiri upplýsingum um sjálfa sig. Það gæti aftur 

leitt til gagnkvæms trausts og mögulegri aðstoð við að sinna þörfum hvors annars (Newman 

og Grauerholz, 2002).  

Sambönd eru flestum mjög mikilvæg og það er því gagnlegt að skilja hvernig þau geta þróast 

og hvaða atriði skipta máli í stöðnun, velgengni eða niðurbroti þeirra. Rannsóknir benda til 

þess að margt skiptir máli og er félagsfærni eitt þessa atriða. Bæði Levinger og Reiss telja það 

skipta sköpum að fólk geti myndað gagnkvæmt traust og deili upplýsingum með hvort öðru. 

Gremja, leiði eða ósætti dragi hins vegar úr löngun til þess en af þessu má álykta að 

mikilvægt er að fólk læri ef það kann það ekki þegar að treysta og deila upplýsingum auk 

þess að leysa úr gremju, leiða og ósætti.  

 

4.1 Sambönd í æsku 

Grunnurinn að félagshæfni hinna fullorðnu er lagður í æsku og gegna vinasambönd barna því 

mikilvægu hlutverki (Duck, 1991). Vinir gegna því hlutverki í lífi hvors annars að viðurkenna 

og staðfesta virði hvors annars, veita hvor öðrum tilfinningalegt öryggi og tækifæri á að ræða 

um líf sitt og sjálfan sig (Rose og Asher, 2000). Einnig aðstoða vinir og ráðleggja hvor öðrum 

og eru þegar vel gengur áreiðanlegir bandamenn sem geta reynst mikilvæg vörn gegn 

félagslegum átökum. Auk þessa eru vinir uppspretta örvunar og dýrmætur félagsskapur 

(Rose og Asher, 2000). Það getur því skipt sköpum að aðstoða börn við að þróa góð sambönd 

og leiðbeina þeim í að viðhalda þeim. Munur er þó á því hvaða færni börn þurfa að búa yfir 

til þess að vera vel liðin og þeirri sem þau þurfa til að mynda vinasambönd og viðhalda þeim 

(Rose og Asher, 2000). 
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Sú færni sem sérstaklega er þörf á í myndun og viðhaldi vinasambanda hefur þó ekki verið 

rannsökuð nægilega að mati Rose og Asher (2000) en samkvæmt þeim leggja flest 

félagsfærninámskeið og þjálfunarúrræði áherslu á að kenna börnum hegðun svo þau verði 

vel liðin meðal jafningja sinna en einblína ekki sérstaklega á viðhald vináttu. Það er margt 

ólíkt með þeirri hegðun sem þörf er til að vera vel liðinn af kunningjum og þeirri sem þarf til 

að eiga í nánu vinasambandi með tilheyrandi kröfum eða vandamálum sem geta komið upp  

(Rose og Asher, 2000). Meðal þess sem þarf til að mynda vinsambönd er næm dómgreind til 

að þekkja, velja og greina þau tækifæri sem gefast til að mynda vinatengsl auk getunnar til að 

hvetja og laða vingjarnlegt fólk að sér. Auk þess verður fólk að búa yfir vitneskju og þekkingu 

á því hvernig vináttur vaxa og dafna auk hæfni til að þess að viðhalda og bæta samböndin 

þegar þörf er á því (Duck, 1991).  

 

Rose og Asher (1999) rannsökuðu vináttur barna út frá getunni til að leysa úr 

ágreiningsmálum í ólíkum aðstæðum. Börnin voru spurð um hvernig þau myndu leysa úr 

ákveðnum aðstæðum eða verkefnum. Meðal þessara verkefna voru að vera ánægjulegur 

félagsskapur annars barns, að tjá umhyggju, að vera áreiðanlegur vinur, að hjálpa vini í 

aðstæðum þar sem vinurinn þarfnast aðstoðar, að taka á ágreiningsmálum og að geta 

fyrirgefið. Þar sem færni er ólík eftir aðstæðum og sviðum er mikilvægt að gefa sérstökum 

félagslegum tilfellum gaum (Dodge, McClaskey og Feldman, 1985). Niðurstöður rannsóknar 

Rose og Asher (1999) sýndu að miklu máli skipti að geta miðlað málum og að hefnigjörn börn 

áttu fæsta vini auk þess að gæði vinasambanda þeirra voru lakari.   

 

Rannsóknir staðfesta það sem við hugsanlega göngum að sem vísu að án vina er 

einstaklingur berskjaldaðri gagnvart lífsins uppákomum og áreitum (Duck, 1991). Sambönd 

gegna mikilvægu hlutverki í lífi hvers og eins (Rose og Asher, 2000). Vinir gegna mikilvægu 

verndarhlutverki gegn einelti og ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að vinmörg börn eru 

síður líkleg til að verða fyrir einelti. Þannig er nokkur fylgni milli einmanaleika, ófullnægjandi 

vinasambanda og eineltis (Parker og Asher, 1993). Börn sem telja vini sína líklega til að verja 

sig í ágreiningsmálum við önnur börn eru einnig ólíklegri til að verða fyrir einelti (Hodges, 

Boivin, Vitaro, og Bukowski, 1999).  
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Einelti getur haft gríðarleg neikvæð áhrif á fólk þar sem sjálfsvirðing og sjálfsöryggi þeirra 

sem fyrir því verða minnkar til muna í félagslegum aðstæðum (Reid, 1983). Einelti er þó ekki 

eingöngu slæmt fyrir þann sem verður fyrir því. Gerendur í eineltismálum eru líklegri til 

ofnotkunar áfengis, heimilisofbeldis og til að fremja ofbeldisglæpi (Lane, 1989; Olweus 

1991). Fræðimenn hafa velt vöngum yfir því hvað einkenni börn sem leggja aðra í einelti. 

Kenningar þess efnis að þau skorti félagshæfni virðast ekki eiga við rök að styðjast. Þau börn 

sem leggja önnur í einelti eru oft umdeild meðal jafnaldra sinna en eru gjarnan leiðtogar og 

hafa mikil áhrif innan síns félagahóps. Vinasambönd stuðla ekki alltaf að aukinni velferð fólks 

því þau geta ýtt undir ýmsa andfélagslega hegðun þar sem vinir hafa mikil áhrif á hvor aðra. 

Rannsókn Kupersmidt, Burchinal og Patterson (1995) sýndi þannig fram á að ef helstu vinir 

barna hneigðust til ýgni og afbrota jók það líkurnar til muna á að þau sjálf sýndu slíka hegðun 

ári síðar. 

Vinasambönd geta líkt og öll önnur sambönd fólks verið bæði jákvæður og neikvæður 

áhrifavaldur á líf einstaklinga. Þau geta haft talsvert forvarnargildi gegn því að einstaklingur 

verði fyrir einelti en í sumum tilfellum geta þau líka hvatt til þess að hann leggi aðra í einelti 

eða stundi aðra andfélagslega hegðun. Margt er fólgið í því að eiga góða vini og rannsóknir 

hafa leitt í ljós að sérstaklega er varasamt að vera hefnigjarn ef ætlunin er að eiga í góðum 

vinasamböndum. Þegar best lætur eru vinir mikilvægur stuðningur gegnum lífið en til þess að 

svo geti orðið þarf að hlúa að sambandinu. Mögulega er þá í sumum tilfellum þörf á sérstakri 

leiðsögn og aðstoð.  

 

4.2 Breytt hlutverk sambanda 

Fjölmargir eiga í erfiðleikum með sambönd og samskipti enda er almenn skynsemi oft ekki 

nægilega góður vegavísir til að ráða fram úr erfiðum og flóknum málum sem geta komið upp 

í samböndum við vini, fjölskyldu og maka (Duck, 1991). Þessu til marks eru 

samskiptavandamál og einmanaleiki meðal algengustu mála sem brenna á nemendum sem 

leita námsráðgjafar þó viðtöl við ráðgjafana séu gjarnan pöntuð undir öðru yfirskini (Guðrún 

Helga Sederholm, 1999). Samskipti maka og fjölskyldumeðlima hafa breyst undanfarna 

áratugi en Sigrún Júlíusdóttir félagsráðgjafi gerir þessum breytingum góð skil í bók sinni 

Fjölskyldur við aldahvörf frá 2001. Hún bendir á breytt hlutverk kynjanna innan fjölskyldna og 
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breyttur lífstíll í kjölfar lengdrar ævi og betri lífslíkna fólks kalli á miklar breytingar (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Með breyttri samsetningu fjölskyldna og meiri skilnaðartíðni verða oft til 

mjög flókin hlutverk þar sem fyrirmyndir að því hvernig eigi að haga samskiptunum eru ekki 

alltaf til taks. Manneskja sem stofnar til sambands við einstakling sem á fyrir barn úr öðru 

sambandi er skyndilega komið í hlutverk stjúpforeldris án þess að hafa nokkra hugmynd um 

hvernig eigi að haga samskiptum á þeim forsendum.  

Að mati félagssálfræðingsins Steve Duck (1991) er fjölgun skilnaða dæmi um það þegar 

almenn skynsemi nægir ekki við úrlausn vandamála í samböndum. Það sem telst almenn 

skynsemi og rétt samfélagsleg hegðun breytist og þróast frá tímabili til tímabils. Gildi og 

félagsfærni markast af því samfélagi sem einstaklingur býr í og eru þessi gildi og siðferðislegu 

viðmið í stöðugri þróun. Íslenskt samfélag hefur gengið í gegnum miklar breytingar seinustu 

öld en aðeins eru rúm eitt hundrað ár síðan skólaskyldu var komið á og hlutverk skólanna 

hefur aukist og breyst mikið síðan (Aldís Yngvadóttir, 2009). Áður fyrr taldist það ekki 

tiltökumál að kennarar beittu nemendur sína líkamlegum refsingum en ef slíkt kæmist upp í 

dag yrði það líkast til fordæmt harðlega. Verður sjónum beint næst að hlutverki hins 

opinbera í ljósi breyttra aðstæðna í samfélaginu. 

5. Hlutverk hins opinbera  

Hugmyndir að baki lýðræðislegri stjórnskipan eru þær að sameiginleg gildi þjóðar nái fram að 

ganga ef almenningur kýs sér fulltrúa til að vinna að mikilvægum málefnum hvers tíma. Það 

má því læra ýmislegt um gildi þjóða með því að skoða stefnur og áherslur opinberra 

stofnana. Grunnskólar landsins hafa núorðið aukið uppeldishlutverk frá því sem áður var og 

hafa þeir brugðist við því með innleiðingu nýrrar námsgreinar, það er að segja 

lífsleiknikennslu.  

Fram kemur í annarri grein grunnskólalaganna að „Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við 

heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi 

sem er í sífelldri þróun“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Miðað við áherslur skólanna í 

kennslu má álykta sem svo að skólayfirvöld telja að besta leiðin til að stuðla að þroska þeirra 

og þáttöku í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi sé að læra íslensku og stærðfræði. Samkvæmt 

Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006) fer samtals yfir 
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þrjátíu prósent kennslustunda í kennslu þeirra greina en yfirlit yfir áætlaðan 

kennslustundafjölda í hverju fagi má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Áætlaður kennslutími í mínútum eftir greinum og bekkjum.  

 
 
Námssvið 

1.–4. 
bekkur 
(mín) 

5.–7. 
bekkur 
(mín) 

8.–10. 
bekkur 
(mín) 

Vikulegur 
kennslutími 
alls í 
mínútum 

Hlutfall 
af 
kennslu 
í viku. 

Danska   120 440 560 4,2 
Enska 40 240 400 680 5,1 
Heimilisfræði 160 240 80 480 3,5 
Hönnun og smíði 160 120 40 320 2,3 
Íslenska 960 600 600 2160 16 
Íþróttir, líkams- og 
heilsurækt 480 360 360 1200 

8.9 

Listgreinar 640 480 160 1280 9,5 
Lífsleikni 40 120 120 280 2,0 
Náttúrufræði og 
umhverfismennt 320 360 360 1040 

7,7 

Samfélagsgreinar og 
kristinfræði,siðfræði 
og trúarbragðafræði 480 440 280 1200 

8,9 

Stærðfræði 800 600 600 2000 14,9 
Upplýsinga- og 
tæknimennt 160 120 40 320 

2,3 

Valgreinar 560 400 960 1920 14,3 
Alls mínútur í viku 4800 4200 4440 13440  

         Tafla er fengin úr aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006). 

 

Lífsleikni, sú grein þar sem helst er að finna kennslu í félagshæfni og samskiptum var fyrst 

gerð að skyldufagi árið 1999 (Aldís Yngvadóttir, 2009). Samkvæmt lífsleiknihluta 

aðalnámsskrár grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007) er markmið 

lífsleiknikennslu að efla félagsþroska, líkamlega heilsu og sálrænan styrk. Unnið er með siðvit 

og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum en greininni er ætlað að koma til móts við aukið 

uppeldishlutverk skólanna. Viðfangsefnum er skipt í tvennt, annarsvegar er unnið með 

sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun og lífsstíl og hinsvegar með samfélag, umhverfi, náttúru og 

menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007).  

Ef marka má áætlaðan kennslustundafjölda í viku eins og hann er birtur í Aðalnámsskrá 

grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006) er lífsleikni kennd í mjög litlu 

hlutfalli við aðrar námsgreinar. Aðeins er gert ráð fyrir að kennsla hennar taki 40 mínútur á 
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viku í fyrsta til fjórða bekk og 120 mínútur á viku í fimmta til tíunda bekk. Til samanburðar er 

gert ráð fyrir að kennsla stærðfræði fari fram í 800 mínútur í fyrstu fjórum bekkjunum og 600 

þar á eftir. Enn meiri áhersla er lögð á íslenskukennslu en aðalnámsskrá gerir ráð fyrir að 

kennsla hennar taki 960 mínútur í fyrstu fjórum bekkjunum en 600 í hinum síðari. Sá tími 

sem gert er ráð fyrir lífsleiknikennslu yfir heildina litið samsvarar samkvæmt útreikningi 

höfundar í töflu 1 aðeins tveimur prósentum af áætluðum kennslutíma 

grunnskólagöngunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006). 

Þrátt fyrir lítið vægi lífsleiknikennslu grunnskólanna telja margir að lífsleikni sé týndi 

hlekkurinn í skólastarfi (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, Kessler, Schwab-

Stone og Shriver, 1997; Lovat og Toomey, 2007). Fram kom í rannsókn Aldísar Yngvadóttur 

(2009) á stöðu lífsleiknikennslu að aðeins helmingur kennara telja stöðu lífsleiknikennslu í 

góðum horfum. Af 61 þáttakendum töldu 30 kennsluna í lagi en aðeins fjórir í mjög góðu lagi. 

Nokkrir viðmælenda hennar höfðu á orði að kennslan væri líkt og ruslakista. Fáir skólar sem 

voru í úrtaki hennar höfðu gert sérstaka lífsleikniáætlun eins og aðalnámsskrá grunnskólanna 

gerir ráð fyrir. Þar kom fram að lífsleikni er oftast nær kennd af umsjónarkennara sem virtist 

henta ágætlega í yngri deildum en virtist ekki henta jafn vel á unglingastigi. Kom þó fram að 

stór hluti svarenda taldi mikla áherslu lagða á forvarnir og ýmiskonar vandamál í lífsleikni. 

(Aldís Yngvadóttir, 2009).  

Mögulegar úrbætur sem Aldís Yngvadóttir (2009) nefnir í ritgerð sinni eru að hafa sérstakan 

lífsleiknikennara í efri bekkjum skóla. Þriðjungur kennaranna treysti sér ekki til að meta hvort 

námsskráin í lífsleikni væri nægilega góð þar sem þeir þekktu ekki nægilega til hennar. Aldís 

taldi að skoða þyrfti betur hversvegna kennarar nýttu sér ekki betur leiðbeinandi gögn 

stjórnvalda um hvað ætti að felast í lífsleiknikennslu. Einnig áréttaði hún mikilvægi þess að 

kennarar fái menntun í lífsleikni þar sem rannsóknir bendi til þess (Weare, 2000) að félags- 

og tilfinningaþroski aukist ekki sjálfkrafa með aldri. Mögulega ættu félagsráðgjafar erindi í 

kennslu lífsleikni vegna sérþekkingar sinnar á ýmsum mikilvægum málefnum er varða 

félagslega velferð og félagsleg réttindamál.  

Grunnskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi íslenskra barna. Þó foreldrar gegni 

höfuðábyrgð á uppeldi barna sinna er hlutverk kennara stórt í lífum barnanna. Foreldrum er 

ekki skylt að sækja sér fræðslu í uppeldisháttum og grípur hið opinbera ekki inn í nema brýna 
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nauðsyn beri til. Kennurum ber þó aftur á móti skylda til að gangast undir áralanga menntun 

til að mega kalla sig grunnskólakennara. Mögulega hefur þó menntunin ekki haldist í hendur 

við breytt hlutverk kennara ef marka má rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2009). Stjórnvöld 

hafa sett fram háleit markmið í lífsleiknihluta aðalnámsskrárinnar en aðeins tæpur helmingur 

þáttakenda í ofangreindri rannsókn telja lífsleiknikennsluna nægilega góða.  

 

5.1 Átaks- og forvarnaráætlanir 

Þó félagsfærni eða samskiptakennsla skipi ekki stóran sess í áætluðum kennslutíma 

grunnskóla hafa ýmsar leiðir verið farnar að því að bæta samskipti nemenda. Hefur það verið 

gert með sérstökum áætlunum eða aðferðum sem skólar geta tekið þátt í en þær eru 

misjafnlega viðamiklar og krefjast mismikils undirbúnings af hálfu kennara og starfsmanna 

auk þess að vera miskostnaðarsamar (Katrín Árnadóttir, 2009). 

Stig af stigi áætlunin er ein þeirra forvarnaráætlana sem ætlað er að efla félagshæfni barna 

og draga úr tilfinninga- og hegðunarvanda þeirra (Katrín Árnadóttir, 2009). Yfir eitt hundrað 

skólar og leikskólar hérlendis eru með efnið undir höndum og hefur það hlotið ýmis verðlaun 

(Reynir ráðgjafarstofa, e.d.). Unnið er með innlifun eða samkennd barnanna,  getu þeirra til 

að leysa úr vandamálum og að hafa stjórn á reiði og hvatvísi. Niðurstöður úr íslenskri 

rannsókn Katrínar Árnadóttur (2009) á áhrifum Stig af stigi eru nokkuð góðar þó foreldrum 

og kennurum komi ekki saman um það hvort aðferðin leiði til aukinnar félagshæfni eða ekki í 

rannsókn. Úrtakið var þó ekki nægilega stórt til að alhæfa um gildi niðurstaðanna og ef 

miðað er við þær erlendu rannsóknir sem Katrín hefur til viðmiðs eru líkur til þess að Stig af 

stigi geti skilað góðum árangri (Katrín Árnadóttir, 2009). 

PBS (Positive behaviour support) aðferðin sem einnig er kölluð heildstæður stuðningur við 

jákvæða hegðun (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.a) er önnur aðferð sem hefur verið notuð í 

fjölmörgum grunnskólum (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.b) og leikskólum 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.c) á höfuðborgarsvæðinu. Markmið PBS er líkt og Stig af 

stigi að bæta samskipti og stuðla að félagsfærni. PBS aðferðin skiptir vinnunni í fyrsta, annað 

og þriðja stigs forvarnir (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.a) og er byggð á svokallaðri PMT 

(Parental Management Training) foreldrafærniþjálfun. PBS aðferðin gengur þó undir fleiri 

heitum og er til að mynda kölluð SMT-skólafærni þar sem hún er notuð í Hafnarfirði 



27 
 

(Ingibjörg Jónsdóttir, 2008). Þessi fjölmörgu nöfn yfir eina aðferð er til marks um þann 

frumskóg sem bíður þeirra sem vilja yfirsýn yfir þær áætlanir og aðferðir sem í boði eru.  

Olweusaráætlunin er önnur leið sem grunnskólarnir geta valið til að bæta samskipti meðal 

nemenda og er sérstaklega ætlað að draga úr einelti og auka þekkingu starfsfólks og 

nemenda á því. Áætlunin gerir reyndar ekki ráð fyrir kennslu í samskiptum eða eflingu 

félagshæfni heldur byggist fyrst og fremst á því að efla eftirlit skólastarfsfólks og að herða 

stefnu skóla í eineltismálum (Olweus, 2006).  Einelti er skilgreint af Olweusi sem það þegar 

einstaklingur verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir 

ákveðið tímabil (Olweus, 2006). Gerendur eru gjarnan með góða sjálfsmynd og sækja í að 

ráða og drottna yfir öðrum sem gerist oft með kúgun og yfirgangi. Þolendur eru gjarnan af 

tvennum meiði, annarsvegar óöruggir og viðkvæmir eða á einhvern hátt ögrandi eða pirrandi 

(Olweus, 2006).  

Benda þessi sérkenni á þolendum og gerendum til þess að með þessa þekkingu að leiðarljósi 

væri möguleiki að vinna markvisst að því að auka þá færni sem viðkomandi einstaklingum 

skortir. Mætti þannig vinna með sjálfsöryggi og ákveðni meðal óöruggra og viðkvæmra 

þolenda, bætta samvinnu og virðingu fyrir öðrum meðal ögrandi þolenda og siðferðisþroska, 

umburðarlyndi og samkennd gerenda. Sigrún Aðalbjarnardóttir bendir á að eitt mikilvægasta 

þroskaverkefnið í æsku er að læra að setja sig í spor annarra (2007) en gerendur sýna minni 

færni á því sviði en börn á svipuðu reki (Smith, Bowers, Binney og Cowie, 1993). Með tilliti til 

þeirra áhrifa sem félagsfærir einstaklingar geta haft á aðra er mikilvægt að huga að 

siðferðisþroska þeirra. 

Mikil vitundarvakning hefur orðið seinustu ár á alvarleika eineltis en áður fyrr var talað um 

stríðni og það jafnvel talið eðlilegur fylgifiskur æskuáranna. Einelti er skýr birtingarmynd á 

neikvæðum og skaðlegum samskiptum sem getur haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með 

sér en samkvæmt langtímarannsóknum Olweusar má greina slæm áhrif þess mörgum árum 

eftir að eineltið átti sér stað (Olweus, 2006).  

Erlendar rannsóknir á Olweusaráætluninni bendir til þess að hún hafi skilað góðum árangri í 

að draga úr einelti í skólum (Olweus, 2006) en nýjasta úttektin á árangri áætlunarinnar 

hérlendis sýnir fram á að ekki hefur dregið úr einelti í þeim skólum sem notast við áætlunina 

heldur þvert á móti (Ragnar F. Ólafsson, 2008).  
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Að stjórna og hafa eftirlit með samskiptum nemenda er vandasamt og ekki er hægt að gera 

ráð fyrir að einhver sé til að fylgjast með börnum öllum stundum. Mögulega getur lakur 

árangur Olweusaráætlunarinnar skýrst af því of mikil áhersla er lögð á hlutverk kennaranna í 

stað þess að beina sjónum að því að þroska hegðun siðferðisvitund barnanna. Ómögulegt er 

að hafa eftirlit með nemendum öllum stundum og því er þörf á því að vekja áhuga og löngun 

barnanna til að eiga í uppbyggilegum samskiptum.  

Hegðun fólks veltur á markmiðum og áhuga þess og er samskiptahegðun engin undantekning 

(Hargie, 2006). Samskiptahegðun fólks veltur á því hvort fólk sjái hag sinn í að bæta samskipti 

sín hvort það leggi upp úr því að auka færni sína. Hvað samskiptavandamál á borð við einelti 

varðar þá skiptir sköpum að gerendur, þolendur og aðrir nemendur sjái hag sinn í því að eiga 

í góðum samskiptum og hafi almennt áhuga á því. Oettingen, Bulgarella, Henderson og 

Gollwitzer (2004) telja að það sem mestu máli skiptir í að ná markmiðum sé hversu 

eftirsóknarverður hlutur sé fyrir þeim sem eiga að vinna að þeim og hversu raunhæft sé fyrir 

þá að ná markmiðunum (Hargie, 2006). Æfingar skipta máli í að breyta og bæta færni á öllum 

sviðum en einar og sér nægi þær ekki (Ericsson, 1996). Til að ná hámarks árangri í íþróttum, 

skák eða hverju sem er flýtir það mjög fyrir að fá þjálfun aðila sem hafa sérfræðiþekkingu á 

sviðinu. Þannig er þörf á athygli og eftirliti með markmiðum ferlum og frammistöðu. Æfingar 

þar sem niðurstöðurnar eru fyrirfram þekktar, skildar og unnið að skila aukinni færni 

(Ericsson, 1996).  

Þörf er á því að úrræði og aðferðir séu hluti af námi kennara í stað þess að krefjast aukanáms 

í hverri aðferð fyrir sig jafnvel í frítíma starfsfólks. Margar þessara áætlana eru auk þess dýrar 

og krefjast mikils af þeim sem eiga að hrinda þeim í framkvæmd. Þá er mikilvægt að hafa 

stuðning skólastjórnar á bak við sig en óvíst er að svo sé í öllum skólum. Skólastjórnendur 

hafa misjafnar skoðanir á mikilvægi uppeldishlutverks skólanna þó kveðið sé á um það í 

lögum eins og fram kom í viðtalsrannsókn Guðrúnar Helgu Sederholm  (2009) við 

skólastjórnendur. Flestir skólastjórnenda sem rætt var við höfðu jákvæð viðhorf til þess að 

efla fræðslu og stuðning við nemendur en nefndu dæmi um aðra sem töldu grunnskólana 

ekki eiga að hafa nokkurt uppeldishlutverk (Guðrún Helga Sederholm, 2009). Mennta- og 

menningamálaráðuneytið stóð fyrir könnun á innleiðingu og framkvæmd nýrra laga um 

grunnskóla (nr. 91/2008 ) og sendi þar til gerða spurningalista til skólastjóra grunnskóla 

(Hrefna Guðmundsdóttir, 2010). Nýju lögin krefjast meðal annars að skólar geri 
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móttökuáætlanir fyrir nýja nemendur og þeir skólar sem ekki hafa sett upp slíka áætlun 

inntir svara við því hvers vegna það hefur ekki verið gert. Einn skólastjórnenda svaraði  

„Hefur ekki þótt nauðsynlegt. Heilbrigð skynsemi hefur þótt duga í samskiptum við 

starfsfólk.“ (Hrefna Guðmundsdóttir, 2010). Lög og stefnur stjórnvalda duga skammt ef 

starfsfólk skólanna hefur engan áhuga á því að framfylgja þeim og vekja slík viðhorf 

spurningar um hvort endurskoða þurfi ráðningar og eftirlit með störfum skólastjórnenda.  

 

5.2 Sérúrræði í samskiptaþjálfun 

Bæði sveitarfélög landsins og ríkisstofnanir hafa úrræði í boði sem miða sérstaklega að því að 

þjálfa börn í samskiptum en fyrir fullorðna er algengara að boðið sé upp á þjálfun í sambandi 

við uppeldi barna. Reykjavíkurborg hefur tekið þá stefnu í forvörnum að stuðla að 

félagsfærni, bættri sjálfsmynd barna og heilbrigðum lífsháttum þeirra (Reykjavíkuborg, e.d.a) 

en það er Velferðarsvið sem ber ábyrgð á framkvæmd forvarnarstefnunnar. Leiðirnar að 

markmiðunum eru helst fræðsla til þeirra sem koma að börnum og er sérstök áhersla lögð á 

samskipti, hegðun  og tilfinningatengsl. Kemur þar fram að „mikilvægt er að [börn á 

grunnskólaaldri] læri að skilja tilfinningar og hegðun sína sem og annarra og hljóta þjálfun í 

samskiptum og tjáningu.“ (Reykjavíkurborg, e.d.a). Samkvæmt vefsíðu Velferðarsviðs 

Reykjavíkur tekur borgin þátt í ýmsum forvarnarverkefnum en ekki er gefin nánari lýsing á 

því starfi (Reykjavíkurborg, e.d.b).  

Einnig vinna ríkisstofnanirnar BUGL (Orri Páll Ormarsson, 2007) og Barnaverndarstofa (Helga 

Rúna Pétursdóttir, 2007) með félagslega færni og samskipti í meðferðarúrræðum sínum. 

Barnaverndarstofa hefur til að mynda nýtt sér ART (Aggression Replacement Therapy) 

meðferðarúrræðið sem á að efla félagsfærni og fyrirbyggja árekstra í samskiptum þeirra sem 

meðferðina hljóta (Helga Rúna Pétursdóttir, 2007). Meðferðin var þróuð til að draga úr 

ofbeldis- og andfélagslegri hegðun og byggir á hlutverkaleikjum og heimavinnu. Lögð er 

áhersla á að efla félagsfærni, sjálfsstjórn og siðferði í meðferðinni. Niðurstöður erlendra 

rannsókna á virkni aðferðarinnar sýna framfarir meðal barna sem hljóta ART meðferð svo 

lengi sem fullri meðferð er lokið og farið sé eftir leiðbeiningum meðferðarhandbókarinnar 

(Halldór Hauksson, e.d.). Rannsókn Andreu G. Dofradóttur og Hrefnu Guðmundsdóttur 

(2009) á framkvæmd og ávinningi ART meðferðar á Suðurlandi sýndi fram á góðar 
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niðurstöður af notkun hennar. Meðferðin reynist ekki eingöngu gagnleg þeim sem eiga í 

sérstökum hegðunarvanda heldur einnig börnum sem hafa gott af félagsfærniþjálfun vegna 

óframfærni og feimni (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).  

Víða er unnið með félagshæfni utan skólakerfisins og hafa ótal námskeið verið þróuð eftir 

mismunandi kenningum og aðferðum sem hafa það að markmiði að efla félagslega hæfni 

fólks. Áætlað hefur verið að yfir 550 aðferðir hafi verið þróaðar til að taka á hegðunarvanda 

barna en fæstar þessara aðferða byggja á rannsóknum (Kazdin, 2005). Eftir því sem höfundur 

best veit er enginn miðlægur gagnagrunnur til þar sem haldið er utan um mismunandi 

námskeið og meðferðarúrræði og þau borin saman. Ef slíkar upplýsingar væri aðgengilegri 

myndi það bæði auðvelda notendum þjónustunnar og fagaðilum að átta sig á því hvað er í 

boði og hvaða mikilvægu störf er verið að vinna. Mögulega kæmi slíkur gagnagrunnur einnig í 

veg fyrir tvíverknað og gætu fagaðilar lært af aðferðum hvors annars.  

Sum þeirra meðferðarúrræða og námskeiða sem vinna með félagsfærni miða sérstaklega á 

ákveðna markhópa. Þar má nefna úrræði fyrir þá sem eiga við geðræn vandamál að stríða, 

eru greindir með  einhverfu eða hafa vegna áfalla þörf á aðstoð. Því fylgir þó sá ókostur að 

vandinn verður að vera greindur og þekktur til þess að þeir sem þarfnist hans fái notið hans. 

Fjölmargir fá aldrei greiningu né viðurkenna að nokkur vandi sé til staðar. Auk þess þróast 

mörg vandamál hægt og ágerast með tíð og tíma og því er þörf á forvarnarúrræðum þar sem 

náð er til sem allra flestra.  

6. Mikilvægi félagshæfni fyrir félagsráðgjafa?  

Vinna félagsráðgjafa snýst að miklu leyti um að bæta aðstæður og líðan skjólstæðinga en 

aðferðir þeirra er ólíkar og geta tekið á sig ýmsar myndir. Samkvæmt Sigrúni Júlíusdóttur 

(1996) er félagsráðgjöf „ ...sérhæfð, lögvernduð starfs- og fræðigrein sem hefur það markmið  

að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og stuðla að félagslegu réttlæti.“ 

Aðstoð félagsráðgjafa getur beinst að einstaklingum, hópum eða samfélögum í heild með 

þróun samfélagsúrræða, stefnumótun og rannsóknarvinnu, fræðslu og þekkingarsköpun 

(Dorfman, 1988). Samkvæmt siðareglum félagsaráðgjafa er markmið þeirra að leysa úr 

félagslegum og persónulegum vandamálum auk þess að vinna gegn hverskonar félagslegu 

ranglæti með tilheyrandi tilvísun í mannréttindi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Þannig er 
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hlutverk félagsráðgjafa að vinna að félagslegu réttlæti og að vera talsmenn þeirra sem minna 

mega sín í samfélaginu. Áhersla er lögð á að beita ætíð heildarsýn á aðstæður skjólstæðinga 

og að sjá aðstæður og öll vandamál í samhengi við önnur atriði í lífi skjólstæðinga. Að baki 

þessum aðferðum liggja ýmsar kenningar úr félags- og hugvísindum og þó félagsráðgjafar 

beiti ólíkum aðferðum sín á milli er heildarsýnin sem byggir á kerfiskenningum sú sem 

sameinar þá (Dorfman, 1988).  

Áhrifamikil kenning innan fagsins er styrkleikakenningin sem byggir á því að umhverfi geti 

haft góð eða slæm áhrif á einstaklinga en með styrkleikum þeirra geti þeir breytt aðstæðum 

sínum til hins betra (Healy, 2005). Með því að veita fólki hjálp til sjálfshjálpar er stuðlað að 

sjálfstæði skjólstæðinga með varanlegar lausnir í huga og um leið komið í veg fyrir að fólk 

verði háð félagsráðgjöfunum um ókomna tíð. Með því að skilja hvað felist í félagshæfni og 

hvernig megi þjálfa hana má aðstoða fólk við að þroska og hlúa að eigin hegðun og 

samböndum (Duck, 1991). Slík efling á ýmiskonar færni fólks er í samræmi við markmið 

styrkleikakenninganna.  Með því að efla getu einstaklinga til að stuðla að eigin félagslegu 

velferð er unnin mikilvæg hjálp til sjálfshjálpar. Þekking fagaðila á góðum samskiptum verður 

þó að byggja á fræðilegum grunni og styrkum stoðum rannsókna því innsæi og almenn 

skynsemi er misgóður leiðavísir, þó að um reynda fagaðila sé að ræða (Kadushin, 1972).  

Miklar framfarir hafa orðið í þekkingu manna á samskiptum og tilfinningum innan 

sálfræðinnar seinustu áratugi (Dorfman, 1988) en sú þekking leggur grunn að vandaðri og 

faglegri vinnu ýmissa starfsstétta og þar með talið félagsráðgjöf. Tekið er fram í 7.grein laga 

um félagsráðgjafa að þeim beri að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar (Lög um 

félagsráðgjafa  nr. 95/1990). Félagsráðgjöf hefur ætíð byggt aðferðir sínar að miklu leyti á 

sálfræðinni og var sálgreiningaraðferðin til dæmis ráðandi meðal félagsráðgjafa lengi fram 

eftir seinustu öld (Dorfman, 1988). Mikilvægt er því að félagsráðgjafar tileinki sér þá nýju 

þekkingu sem hefur þróast í sálfræðinni og skyldum fögum. 

Alfred Kadushin skrifar í bók sinni The social work interview (1972) um að mikilvægt er að 

félagsráðgjafar tileinki sér viðtalstækni til að gera störf sín faglegri. Mikilvægt sé að 

félagsráðgjafar búi ekki eingöngu yfir næmni eða innsæi í samskiptum sínum heldur einnig 

yfir samskiptatækni (Kadushin, 1972). Sumir hafi þó tekið þeim hugmyndum illa og óttast að 

tæknin geri þá vélræna eða óeinlæga. Þeir telji að góð tilfinning fyrir fólki og reynslan nægi 
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en Kadushin heldur því aftur á móti fram að mestar líkur eru á því að ná góðum árangri í 

vinnu með skjólstæðingi ef félagsráðgjafinn býr yfir báðum eiginleikum (Kadushin, 1972).  

Samkvæmt kennsluskrá Háskóla Íslands (2010-2011a) er gert ráð fyrir að við útskrift úr 

starfsréttindanámi félagsráðgjafar séu meistaranemar hæfir í mannlegum samskiptum en að 

sögn Hervarar Ölmu Árnadóttur umsjónarmanns MA námsins er unnið með samskipti nema 

gegnum allt meistaranámið (Hervör Alma Árnadóttir, munnleg heimild 7.apríl 2010). Veitt er 

þjálfun í faglegri nálgun og viðtalstækni sem kennd er með myndböndum og dæmaæfingum 

(Háskóli Íslands, 2010-2011). Kennslan í viðtalstækni MA nema byggir meðal annars á 

fyrrgreindri bók Alfred Kadushin en auk þess er farin helgarferð í Skálholt þar sem æfingar 

standa í viðtalstækni frá morgni til kvölds (Gyða Hjartardóttir, munnleg heimild 21.mars 

2010). Lítið sem ekkert er fjallað um heilbrigð og uppbyggileg samskipti í BA námi til 

félagsráðgjafar. Samkvæmt félagsráðgjafanum Gyðu Hjartardóttur sem kennt hefur 

viðtalstæknina í MA námi félagsráðgjafa við Háskóla Íslands hafa verið uppi háar raddir 

meðal nemenda um að bæta við meiri samskiptakennslu. Þeir hafi áfram beðið um meiri 

kennslu í viðtalstækni þrátt fyrir að bætt hafi verið við kennsluna en hugsanlega sé það 

vegna eðlilegs kvíða fyrir að hefja störf (Gyða Hjartardóttir , munnleg heimild, 21.mars 2010).  

Mikilvægi félagsfærni og samskiptahæfni félagsráðgjafa er ekki eingöngu mikilvæg 

skjólstæðinganna vegna heldur skilar hún sér líka í stéttina gegnum kennslu og þjálfun 

félagsráðgjafarnema (Lefevre, 2005). Lefevre (2005) rannsakaði hvaða atriði  skiptu mestu 

máli fyrir lærdóm félagsráðgjafanema sem fóru í starfsþjálfun hjá starfandi félagsráðgjöfum 

og niðurstöðurnar bentu til þess að nemarnir töldu mikilvægast í lærdómsferlinu að 

umhverfið væri styðjandi. Það sem átt er við með styðjandi umhverfi er að stuðningur sé til 

staðar í formi hvatningar, að mistök séu leyfileg og að andrúmsloftið einkennist af trausti og 

stuðningi við sköpun og einstaklingseinkennum auk reglulegrar viðurkenningar og viðeigandi 

gagnrýni. Flestir starfsnemar töldu mikilvægast í sambandi sínu við leiðbeinanda sinn að þeir 

upplifðu að hlustað væri á þá og að leiðbeinandi virti og mæti þá. Traust og öryggi (eða 

skortur á því) í sambandinu töldu nemarnir sérlega mikilvægt auk þess að geta 

leiðbeinandans til að veita tilfinningalegan stuðning skipti þá miklu máli. Voru fyrrgreind 

atriði metin mikilvægari af nemendum heldur en til að mynda magn tíma með leiðbeinanda, 

eða hversu kvíðinn leiðbeinandi eða nemandi var vegna álags (Lefevre, 2005). Spencer og 
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Spencer (1993) komust að því með sinni rannsókn að mikilvægasti eiginleikinn í fari 

félagsráðgjafa og annarra fagaðila sem vinna við að aðstoða einstaklinga sé færni í hlustun.  

Góð félags- og samskiptahæfni félagsráðgjafa auðgar fagið í heild sinni. Hefð er fyrir því að 

líta á samskipti sem sjálflærða færni og er því brýnt að félagsráðgjafasamfélagið sé vel að sér 

um rannsóknarniðurstöður sem benda til þess að hægt sé að kenna hana og bæta. 

Félagsráðgjafar og aðrir þeir sem starfa við að aðstoða fólk félagslega þurfa að vita hvað felst 

í góðum samskiptum og hvernig hægt sé að bæta samskiptin þegar þau ganga illa. Þetta á 

ekki síst við um samskiptin við skjólstæðingana sjálfa sem er mikilvægt að séu vel heppnuð.  

Félagsráðgjafar þurfa einnig að kunna samskiptum skil í ráðleggingum sinna til skjólstæðinga 

um sambönd þeirra við sína nánustu.  

Lokaorð 

Rannsóknarspurningarnar til grundvallar umfjölluninni voru hvað felst í samskipta- og 

félagshæfni og hvernig snertir hún vina- og ástarsambönd einstaklinga, störf félagsráðgjafa 

og almenningsfræðslu?  Leitað var svara við þessum spurningum og þrátt fyrir að umfjöllunin 

sé ekki tæmandi er það von höfundar að hún stuðli að aukinni umfjöllun um félagsfærni 

meðal félagsráðgjafasamfélagsins á Íslandi.  

Rannsóknir benda til þess að samskipti og gæði þeirra hafa áhrif á líf og líðan fólks og að 

tengsl séu milli félagslegra vandamála og skorts á félagslegri færni. Félagsfærni snertir 

fjölmörg svið og benda rannsóknir til þess að tengsl séu milli slakrar færni og einmanaleika, 

þess að vera hafnað félagslega, geðrænum vandamálum, námserfiðleikum. Skert félagsfærni 

er algengari meðal þeirra sem búa við ofbeldi, brjóta af sér og misnota vímuefni. Með tilliti til 

þessara atriða er það mat höfundar að líkast til væri það mörgum mikil stoð að bæta 

félagsfærni sína.  

Rannsóknir um félagslega færni benda til þess að þjálfun félagslegrar færni  sé bæði möguleg 

og geti skilað góðum árangri. Það skal þó ítrekað að rannsóknirnar sem vitnað er til hér voru 

gerðar í vestrænum samfélögum og taka ekki sérstakt mið af minnihlutahópum. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á félagsfærni meðal einhverfra og annarra minnihlutahópa en 

þær voru ekki teknar til umfjöllunar í þessari ritsmíð. Ljóst er að fjölmörg atriði hafa áhrif á 
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getu fólks til að læra og tileinka sér nýja færni auk þess að misjafnt er milli samfélaga og 

hópa hvaða hegðun er talin æskileg eða óviðeigandi. 

Mat á félagsfærni og á árangri félagsfærniþjálfunar er ætíð háð skilgreiningum á færninni en 

engin ein skilgreining er viðurkennd umfram aðra. Nokkrar skilgreiningar á félagsfærni, 

félagshæfni og félagsgreind voru kynntar í öðrum kafla ritgerðarinnar. Ein þeirra var 

skilgreining Sigrúnar Aðalbjarnardóttur á félagshæfni en samkvæmt henni er hæfnin 

„yfirhugtak um skilning fólks á samskiptum og hæfni þess í samskiptum, auk siðferðiskenndar 

þess og skilnings á fyrirbærum og reynslu sem ekki er siðferðilegs eðlis, til dæmis skilnings á 

siðum og venjum fólks“. Langir listar hafa verið gerðir yfir þá hegðun sem telst til félagsfærni 

og hafa menn þróað út frá þeim félagsfærnipróf, kennsluefni og kennsluaðferðir ætlaðar 

þeim sem skortir færnina. Því ítarlegri sem þekking fólks er á því hvað felst í æskilegri hegðun 

því auðveldara er að þróa árangursrík úrræði og bæta þau sem fyrir eru en þörf er á því að 

rannsaka frekar hvaða færni skiptir máli í hverju samfélagi fyrir sig. Óvíst er hvort sama 

hegðun er æskileg meðal fólks í öðrum samfélögum og meðal fólks hér á landi. Fæst 

félagsfærnipróf gera greinarmun á hvaða ólíku kröfur eru gerðar til kynjanna en skoða þyrfti 

betur hvort og hver munurinn er. 

 

Seinustu ár hefur þeim fjölgað sem vilja skilgreina greind sem annað og meira en hefð gerir 

ráð fyrir. Er þessi þróun mikið til komin vegna Howard Gardner og fjölgreindarkenningu hans. 

Meðal þeirra greindarsviða sem kenning hans gerir ráð fyrir eru samskiptagreindin og 

sjálfsþekkingargreindin sem saman falla vel að hugmyndum fræðimanna um félagslega 

færni. Daniel Goleman er annar fræðimaður sem aðhyllist víðari skilgreiningu á greind en 

hann hefur skrifað bækur um tilfinninga- og félagsgreind og er ötull talsmaður aukinnar 

tilfinninga og félagsfærnikennslu í grunnskólum. Hugmyndir þeirra Gardner og Goleman eru 

umdeildar og gagnrýndar en hafa þrátt fyrir það notið mikilla vinsælda. Tíminn einn mun 

leiða það í ljós hvort kenningar þeirra verði teknar í sátt og viðurkenndar af 

fræðasamfélaginu en enn sem komið er eru þær mjög umdeildar. Það er þó sama hvaðan 

gott kemur ef það leiðir af sér betri líðan og færni skólabarna en kennsluaðferðir byggðar á 

grunni fjölgreindarkenningarinnar hafa verið að skila góðum árangri. Hvort sem félagsleg 

færni fái að flokkast sem greind eða ekki hefur Gardner og Goleman tekist að vekja 

gríðarlega athygli og aukið áhuga fræðasamfélags jafnt og almennings á mikilvægu málefni.  
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Rannsóknir benda til þess að viðbrögð umönnunaraðila barna í frumbernsku þeirra skipti 

sköpum í að þau þrói með sér uppbyggilega sambandshegðun. Þetta sjónarmið er kennt við 

tengslakenningu Bowlby og Ainsworth en saman lögðu þau grunninn að kenningunni sem 

hefur síðan verið þróuð áfram og rannsökuð af fræðasamfélaginu. Samkvæmt 

tengslakenningunni gerir það fólki erfiðara um vik að treysta og tengjast öðrum ef helstu 

umönnunaraðilar í frumbernsku bregðast ekki skjótt og örugglega við þörfum þeirra. 

Ainsworth lagði upphaflega til að tengslamyndun mætti flokk í þrennt, örugg tengsl og 

tvenns konar óörugg tengsl en síðar hafa menn bætt við fleiri flokkum og aðlagað 

kenninguna ástarsamböndum. Rannsókn Deniz, Hamarta og Ari (2005) leiddi í ljós að meðal 

tyrkneskra háskólanema ættu félagsfærir einstaklingar frekar maka og væru síður einmana. 

Fræðimennirnir Levinger og Reiss lögðu fram sitthvort líkanið að sambandsferlinu en báðir 

töldu að gagnkvæmt traust og umhyggja fyrir þörfum annarra skipti sköpum í myndun og 

viðhaldi sambanda.  

Viðhald og myndun vina- og parasambanda er flókið og er margt sem skiptir máli í þeim 

efnum en í rannsókn Rose og Asher (1999) á vinasamböndum barna kom fram að hefnigirni 

hefur mikla fylgni við ófullnægjandi vinasamböndum. Aðrar rannsóknir á vinasamböndum 

hafa leitt í ljós að vinasambönd gegna mikilvægu hlutverki í lífi fólks og geta haft talsvert 

forvarnargildi gegn félagslegum erfiðleikum á borð við einelti. Einelti getur haft gríðarlega 

slæm áhrif á líf og líðan fólks svo það er til mikils að vinna að eiga góða vini. Það ber að hafa í 

huga fjölmörg atriði við viðhald og myndun vinasambanda og eru þau ólík þeim atriðum sem 

eru mikilvæg til að vera vel liðinn. Flest félagsfærninámskeið beina þó sjónum að því að gera 

einstaklinga betur liðna meðal jafningjahópsins en Rose og Asher (2000) benda á að þörf sé á 

því að kenna einnig sérstaka félagsfærni fyrir vinasambönd. 

Hið opinbera kemur að félagsfærniþjálfun bæði í grunnskólum og hjá sérúrræðum ríkis og 

sveitarfélaga. Grunnskólar kenna samskipta- og félagsfærni í lífsleiknitímum en hlutfallslega 

er lífsleiknikennsla mun minni en kennsla í flestum öðrum greinum. Meirihluti kennara í 

rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2009) telur kennslu lífsleikni ekki nægilega góða. Mögulega 

þarf að undirbúa kennara betur undir lífsleiknikennslu eða láta hana í hendur fagaðila á borð 

við félagsráðgjafa. Ekki reyndist ráðrúm í þessari ritsmíð að skoða til hlítar öll þau 

mismunandi félagsfærninámskeið og úrræði sem í boði eru en það væri áhugavert að sjá 
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slíka samantekt. Samantekt myndi auðvelda samanburð bæði fagaðila og þjónustuþega og 

gæti stuðlað að þróun og aukinni samvinnu fagaðila á milli.  

Félagsráðgjafar beita heildarsýn á aðstæður skjólstæðinga sinna til að greina vanda þeirra til 

þess að geta orðið þeim að liði. Samskiptafærni er einn þeirra þátta sem getur valdið 

vandamálum hjá fólki og er það í samræmi við styrkleikakenninguna sem félagsráðgjafar 

starfa eftir að efla og auka færni með fólki þar sem því verður við komið. Það veltur þó á 

áhuga og markmiðum fólks hvort þjálfun geti gagnast þeim. Breytur á borð við kynjamun, 

mismunandi lærdómsgetu og heilsufarslegt upplag hafa áhrif á það hvort félagsfærniþjálfun 

sé góður valkostur og því verður að meta hvert tilfelli fyrir sig.  

 

Að lokum má taka það fram að áhugavert væri að gera rannsókn á því hvort almennt sé 

áhugi og þörf meðal fólks á aukinni félagsfærniþjálfun. Mætti rannsaka þetta meðal fagaðila 

eða almennings. Auk þessa væri áhugavert að gera eigindlega rannsókn á því hvaða hegðun 

Íslendingar telja mikilvæga í samskiptum við sína nánustu. Ekki er víst hvort sömu atriði 

skipta máli í íslensku samfélagi eins og þeim sem rannsökuð hafa verið erlendis.  
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