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Útdráttur   

Í verkefninu er fjallað um félagshæfnisögur, gerð þeirra og notkun. Lokaverkefnið er í tveimur 

hlutum. Í fyrri hlutanum er gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni sem félagshæfnisögurnar eru 

byggðar á. Í síðari hlutanum eru hagnýtar leiðbeiningar um gerð og notkun félagshæfnisagna og 

dæmi um sögur sem hægt er að styðjast við og hugmyndir um hvernig hægt er að útfæra 

sögurnar á mismunandi hátt. Fræðsluefnið er hugsað sem leiðbeiningar fyrir foreldra, fagfólk og 

aðra sem vilja nýta sér félagshæfnisögur. Félagshæfnisögur eru persónulegar, stuttar sögur sem 

kenna börnum viðeigandi hegðun á jákvæðan hátt. Hægt er að grípa í félagshæfnisögur með lítilli 

fyrirhöfn og hver sem er getur notað aðferðina. Sagan dregur fram styrkleika barnsins og barnið 

er með hrósið skjalfest í sögunni. Með félagshæfnisögu er hægt að útskýra félagslegar aðstæður, 

lýsa athöfnum og brjóta þær niður í smærri skref. Þessi greinargerð er grunnurinn að því 

fræðsluefni sem fylgir og er lokaverkefni okkar í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. 
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1. Inngangur  

Félagsfærni er mikilvægur þáttur þess að vera sjálfstæður einstaklingur. Margir taka félagslegum 

samskiptum sem sjálfsögðum hlut, en þegar þau eru skoðuð nánar geta þau verið mjög flókin. 

Það krefst félagsfærni að taka þátt í einföldum samskiptum. Út um allt eru óskrifaðar reglur sem 

við lærum af hvort öðru, oft án þess að taka eftir því. Félagsleg samskipti byggja á þessum 

óskrifuðu reglum. Það er ekki sjálfsagður hlutur að allir nái að tileinka sér þær óskrifuðu reglur 

sem eru í samfélaginu. Þeir sem ekki ná þessari færni eru líklegri til að lenda í vandræðum á 

lífsleiðinni.  

Til eru ýmsar leiðir til að efla félagsfærni. Sú aðferð sem verður sérstaklega fjallað um í 

þessari greinargerð snýr að því að skrifa stuttar félagshæfnisögur en það er einföld aðferð til að 

efla félagsfærni þar sem viðeigandi hegðun er útskýrð fyrir barni í söguformi. Félagshæfnisaga er 

jákvæð, einföld og skemmtileg saga sem skrifuð er í fyrstu persónu og í nútíð. Sagan er skrifuð 

til að fræða barnið um þær kröfur sem félagslegar aðstæður gera til þess. Notkun 

félagshæfnisagna er einföld og góð leið til að fyrirbyggja óæskilega hegðun með því að aðstoða 

barnið til að skilja félagslegar aðstæður og draga þannig úr kvíða og óöryggi. 

Carol Gray skilgreindi fyrst félagshæfnisögur, eftir að hafa notað þær til að skrifa niður 

þessar óskrifuðu reglur sem fólk lærir af félagslegum samskiptum. Félagshæfnisögur voru 

upprunalega einungis notaðar til að útskýra félagslegar aðstæður fyrir börnum með einhverfu, 

því börn með einhverfu eiga oft erfitt með að skilja þær óskrifuðu reglur sem eru í samfélaginu. 

Páll Magnússon (1997) lýsir í grein sinni þremur hegðunareinkennum sem höfð eru til 

viðmiðunar við greiningu hjá einstaklingum með einhverfu. Fyrsta einkennið er í félagslegu 

samspili, annað einkennið er í máli og tjáskiptum, þriðja einkennið er svo sérkennileg, 

áráttukennd hegðun, óvenjuleg áhugamál og hugarefni. Þrátt fyrir að félagshæfnisögur hafi verið 

þróaðar með fólk með einhverfu í huga sýnir reynslan að þær gagnist fjölbreyttum hópi barna því 

hægt er að aðlaga sögurnar að þörfum hvers barns. Gott er fyrir öll börn að læra viðeigandi 

hegðun á jákvæðan hátt eins og með félagshæfnisögum.  

Í náminu okkar í þroskaþjálfafræðum höfum við kynnst mikilvægi þess að efla 

félagsfærni hjá börnum. Við ákváðum því að dýpka þekkingu okkar á þeim leiðum sem til eru til 

að aðstoða börn sem eiga erfitt með að tileinka sér félagsfærni. Í starfi höfum við kynnst notkun 

félagshæfnisagna með börnum og höfum við séð þær reynast vel. Við ákváðum því að taka þá 

aðferð sérstaklega fyrir og kynna okkur hvernig unnið er með hana á ýmsum stöðum og hvað við 
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gætum gert í verkefni okkar. Í undirbúningsvinnu fyrir lokaverkefnið komumst við að því hversu 

mikill skortur er á íslensku fræðsluefni um félagshæfnisögur. Við  komumst einnig að því að 

foreldrar hafa að einhverju leiti verið að nota slíkar sögur en aðallega hefur fagfólk séð um að 

gera sögurnar sem foreldrarnir nota með börnunum sínum. Okkur fannst því þörf á að gera 

leiðbeiningar sem henta jafnt foreldrum sem og starfsfólki.   

Markmiðið með verkefninu er að útbúa aðgengilegt efni sem allir  sem á þurfa að halda, 

geta tileinkað sér. Með því viljum við auka hagnýtt gildi fyrir foreldra og aðra sem vilja nýta 

félagshæfnisögur. Verkefnið skiptist í tvo meginþætti, annarsvegar fræðsluefni um 

félagshæfnisögur og hinsvegar greinargerð sem byggir á faglegum rökstuðningi. Fræðsluefnið 

samanstendur af upplýsingum um aðferðina og leiðbeiningum um gerð félagshæfnisagnanna. 

Fjallað er stuttlega um félagsleg samskipti barna og Hugarkenninguna. Einnig verður sagt frá 

nokkrum mikilvægum atriðum við innlögn félagshæfnisagna. Í undirbúningsvinnu okkar rýndum 

við í rannsóknir á notkun félagshæfnisagna. Aðalhluti fræðsluefnisins er dæmi um sögur. Einnig 

segjum við stuttlega frá öðrum íhlutunaraðferðum sem hægt er að nýta með félagshæfnisögum.  

Markmiðið með greinargerðinni er að gera fræðilegum undirstöðum félagshæfnisagna 

góð skil. Þar er farið ítarlega í kenningar sem liggja að baki félagsþroska og félagsfærni barna 

með einhverfu. Við leggjum áherslu á leikskólaaldur og tökum því kenningar tengdar þeim aldri. 

Einnig segjum við frá þeim rannsóknum sem við skoðuðum sem tengjast notkun 

félagshæfnisagna og hvernig hægt er að nýta þær til skemmri og lengri tíma. Þar gerum við grein 

fyrir rökstuðningi á viðfangsefninu og tengjum við vettvang. Fræðsluefnið byggir á þessari 

greinargerð. 

Í greinargerðinni notum við hugtökin félagsþroski og félagsfærni, en þegar talað er um 

félagsleg samskipti er vísað til beggja hugtakanna. Við ákváðum að nota orðið félagshæfnisögur 

í stað félagsfærnisögur, því það fyrrnefnda virðist vera þekktara meðal fólks.  
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2. Kenningar um félagsþroska 

Þegar kemur að því að skoða aðferð eins og félagshæfnisögur er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þeim fræðilega rökstuðningi sem liggur að baki aðferðinni. Í þessum kafla förum við yfir helstu 

kenningar tengdum félagsfærni og félagsþroska. Við fjöllum um fjóra fræðimenn, Durkheim, 

Piaget, Vygotsky og Hartup, en þeir urðu fyrir valinu vegna tengingar þeirra við félagsfærni 

barna. 

 

Émile Durkheim (1858-1917) er einn þekktasti kennismiður félagsfræðinnar og sinnti hann 

langmest menntamálum. Hann skoðaði skólastarf í ljósi samfélagsþróunar og taldi hann að 

mennntamálin tryggðu samheldni og stöðugleika í samfélaginu. Í kenningum Durkheim er lögð 

mikil áhersla á að skólakerfið stuðli að námi fyrir hvern og einn og finni svo störf við hæfi, eftir 

getu og óskum einstaklingsins. Allir eiga að fá jöfn tækifæri þrátt fyrir efnahag, fjölskyldutengsl 

og annarra félagslegra þátta. Kennarar eiga að þróa hæfni sína til að sjá hæfileika hvers og eins 

nemanda og hann á að vinna gegn fordómum gagnvart nemendum sínum. Durkheim lagði mikla 

áherslu á starf kennarans sem fyrirmynd. Samkvæmt fræðum Durkheims á kennarinn að kenna 

nemendum hlutverk samfélagsins og verður hann að sýna það með athæfi sínu frekar en að 

kenna þær sem bóklegan lærdóm. Kennarinn verður að setja upp aðstæður þar sem að hann getur 

sýnt nemandanum skýr dæmi um siðareglur samfélagsins.  Kennarinn er fyrirmynd og dæmin 

sem hann sýnir nemendum er kjarninn í að rækta siðgæðisvitund meðal nemenda sinna (Gestur 

Guðmundsson, 2008).  

Jean Piaget (1896-1980) var náttúrufræðingur og líffræðingur, hann skildgreindi fjögur 

þroskastig greindar og hafði hvert stig ákveðið einkenni. Piaget taldi að greind barna væri í eðli 

sínu frábrugðin greind fullorðinna. Hann fullyrti að greind færi ekki eftir því hvað börn vissu, 

heldur hvernig þau hugsuðu og hvernig þau ynnu úr áreitum úr umhverfinu. Hann leitaðist við að 

finna ákveðið kerfi í hugsun barna sem hann gæti alhæft yfir á öll börn hvar sem væri í 

heiminum. Piaget taldi að hvert þroskaskeið væri undirbúningur fyrir það næsta og það væri ekki 

hægt að sleppa úr stigi. Börn þroskast mishratt og byrja hvert skeið á ólíkum tíma.  Piaget skipti 

þroska hugsunar í fjögur stig (Berger, 2008). Hjá börnum á aldrinum 2-6 ára kallar hann eitt af 

þroskastigunum foraðgerðarstig. Piaget segir að á þessum aldri byrja börn að nota huglæg tákn, 

orð og myndir til þess að tjá það sem verður á vegi þeirra í umhverfinu. Á þessum aldri eru börn 

sjálflæg í hugsun, gefa dauðum hlutum líf og táknrænn leikur kemur einnig fram. Börnin fara í 
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hlutverkaleik og barn getur breytt kubb í bíl með hljóðum. Börn á þessum aldri eiga erfitt með að 

setja sig í spor annarra því þau skortir rökhugsun (Berger, 2008).  

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur. Vygotsky kom með kenningu 

um þróun félagsþroska. Hann talar um þroskasvæði eða svæði mögulegs þroska (e. Zone of 

proximal development) en það er það svæði þar sem barnið getur lært með aðstoð reyndari 

einstaklings/kennara.  Með því að fá aðstoð innan þroskasvæðisins þá mun barnið geta tileinkað 

sér það sem það lærði og mun svo beita því sjálfstætt. Nám á sér stað í félagslegu samhengi. 

Fullorðnir og börn læra af hvort öðru í gegnum félagsleg samskipti og þannig verður þróun eða 

þroski samkvæmt Vygotsky. Kennari getur aukið getu barnsins með því að aðstoða og hvetja það 

til að leysa erfiðari verkefni og ýtir því í átt að auknum þroska. Hinn fullorðni þarf að fylgjast vel 

með barninu og vita nákvæmlega hvort barnið þurfi meiri aðstoð og veita þann stuðning sem 

barnið þarf. Vygotsky talaði um að ef fólk trúir því, að öll börn geti lært þá er líklegra hægt að 

finna leið til að kenna öllum börnum. Vygotsky segir að fullorðnir geri þau mistök að horfa á 

hvað börn geta ekki gert frekar en að hjálpa þeim með hvað þau geta lært. Vygotsky sagði að 

barnið er lærlingur í hugsun hjá þeim sem vita meir, börnin þurfa fyrirmyndir til að læra af. 

Börnin spyrja spurninga og reikna með að aðrir viti svörin (Berger, 2008).  

Kennarar þurfa að hafa þekkingu til að hjálpa börnum að þroska samkennd og hafa góða 

félagslega færni. Við þurfum kennara sem geta kennt í ólíku, einstaklingsmiðuðu og 

fjölmenningarlegu samfélagi, kennara sem geta mætt þörfum allra nemenda. Það þarf að meta 

hvar börn eru stödd í þroska, óháð aldri þeirra. Þannig eru kennarar betur undir það búnir að 

vinna með hvert barn á því þroskasvæði. Kennarinn lítur á hvert barn sem einstakling og 

aðstoðar það við að þroskast og læra. Það þarf svo að draga úr aðstoðinni eftir því sem barnið 

nær betri tökum á viðfangsefninu. Kennarar verða að hafa verkfæri sem gera þeim kleift að 

kenna börnum með sérþarfir í skólanum. Kennarar verða að þekkja hvernig aðlaga eigi 

námsefnið að þörfum einstaklingsins og hvar þeir geti aflað sér þekkingar til að hvert barn geti 

tekið eins mikinn þátt og mögulegt er. Kennarinn þarf einnig að þekkja félagslegan bakgrunn 

barns svo að kennslan tengist heimi þess og það sjái tilganginn með náminu (Jacobs, 2001). 

Willard Hartup (1989) segir að börn þurfi að upplifa félagsleg samskipti á tvo vegu, lárétt 

og lóðrétt samskipti. Lóðrétt samskipti eru samskipti sem börn eiga við foreldra, kennara, eldri 

systkini eða alla fullorðna sem þau umgangast. Þau samskipti eru meira í aðra átt í stað þess að 

vera gagnkvæm. Lárétt samskipti eru á milli aðila með svipaða reynslu, t.d á milli barna. 
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Samskiptin eru gagnkvæm og á jafnréttisgrundvelli. Tengslin geta verið mjög öflug í báðar áttir 

þó að raunveruleg hegðun geti verið mismunandi eftir því hvort samskiptin eru lóðrétt eða lárétt. 

Hartup telur að báðir þessir þættir séu nauðsynleg fyrir barnið til að þróa félagsleg tengsl en þau 

þjóna mismunandi þáttum í félagsþroska barnsins. Lóðrétt tengsl eru nauðsynleg til að börn finni 

að þau séu vernduð og að þau finni fyrir öryggi. Þessi tengsl er grunnurinn til að byggja upp 

félagsþroska hjá barninu. Láréttu tengslin læra börnin einungis í leik með vinum og með 

jafningum sínum (Bee, 2000). 

 

Durkheim leggur áherslu á að mikilvægt sé að börn læri af fyrirmyndum. Börn með einhverfu 

eiga oft erfitt með það, því þurfa þau oft að fá siðareglur samfélagsins sem bóklegan lærdóm. 

Piaget segir að börn á aldrinum 2-6 ára eru sjálflæg og leika sér í hlutverkaleik. Börn með 

einhverfu eiga erfitt með að leika með jafnöldrum sínum vegna skorts á rökrænni hugsun. Þetta 

breytist oftast hjá börnum almennt en börn með einhverfu eiga áfram í erfiðleikum með þetta. 

Þess vegna eiga þau erfiðara með að setja sig í spor annarra og sýna öðrum börnum samkennd og 

samhyggju. Vygotsky talar um að börn þurfi fyrirmyndir til að læra. Börnin spyrja spurninga og 

reikna með að aðrir viti svörin en þetta gera börn með einhverfu oftast ekki. Hartup leggur 

áherslu á mikilvægi lóðrétta og lárétta samskipta til að þróa félagsleg tengsl.  

3.  Félagsleg samskipti barna 

Hér á eftir munum við fjalla um félagsfærni, félagsþroska og samskipti barna. Mikilvægt er að 

skoða félagsfærni og félagsþroska hjá börnum, því að félagshæfnisögur vinna markvisst af því að 

efla félagsfærni hjá þeim börnum sem hafa frávik í félagsþroska. Erfiðleikar í leik og 

samskiptum birtast ekki eins hjá öllum börnum og förum við í það hér á eftir.  

   

Félagsfærni er meðal mikilvægustu þátta fyrir börn að læra. Lífsgæði barns eykst töluvert í 

gegnum leik og félagssamskipti. Skortur á þessum þáttum leiðir oft til einangrunar, leiða eða 

þunglyndis. Það að geta leikið við önnur börn eykur líkurnar á hamingju barnsins og barnið lærir 

þannig mikilvæga þætti sem gagnast þeim á lífsleiðinni (Leaf og McEachin, 1999). Barn lærir 

smám saman samskipti með nánum tengslum sem það myndar frá fæðingu. Barnið notar 

augntengsl, hljóð, svipbrigði og hreyfingar til að ná athygli. Með því að vera í samvistum við 
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annað fólk lærir barnið samskipti og félagslega færni. Barnið þróar með sér hæfileika til að 

herma eftir einföldum hljóðum, skiptast á og ná athygli annarra. Börn með einhverfu eiga erfitt 

með að tileinka sér þessa eiginleika (Sigrún Hjartardóttir, 2000). Þróun félagsþroska hjá börnum 

með dæmigerða þroskaframvindu fer stigvaxandi eftir því sem aldur þeirra eykst. Mikilvægt er 

að börn fái nóg af ást, uppeldi og leiðsögn hjá foreldrum til að þau þroskist eðlilega félagslega, 

þá þroskast félagsfærni nánast án þess að þau þurfi að hafa mikið fyrir því. Það þykir eðlilegt 

fyrir börn að elska foreldra sína, knúsa aðra og leika með leikföng og leika í hlutverkaleik. 

Undirstaða félagsþroskans er líffræðileg því börn með einhverfu fá sömu ástúð, hlýju og örvun 

frá foreldrum sínum eins og önnur börn. Þrátt fyrir þessa ástúð, þróast félagsþroski barna með 

einhverfu ekki að sjálfu sér, eins og önnur börn virðast eiga auðvelt með (Weiss og Harris, 

2001).   

Gray (1995) segir í grein sinni Theaching children with autism to „read“ social situation 

að þeir erfiðleikar sem koma upp við að kenna félagslega færni felist fyrst og fremst í því að 

barnið og hinn fullorðni eru sjálfstæðir einstaklingar og þar af leiðandi með hvort sitt 

sjónarhornið á viðkomandi hlut. Þeir sem vinna með börnum með einhverfu þurfa að læra tækni 

sem hjálpar þeim við að skilja sjónarhorn barnsins en á sama tíma þurfa börnin að skilja hvað er 

mikilvægt og af hverju. Einnig nefnir hún að börn læri félagsfærni tengda eigin reynslu og að 

börn með einhverfu þurfi aðstoð við að lesa í félagslegar aðstæður. 

Flest börn  með dæmigerðan þroska hafa mikinn tjáningarkraft, þau eru stanslaust að ögra 

öðrum tilfinningalega eða til að sýna þeim hvernig líður. Þetta gera þau m.a. með því að benda á 

allt það sem þeim finnst áhugavert, koma með leikföng til að sýna foreldrum sínum eða horfa í 

átt að foreldrum sínum þegar einhver í herberginu breytir um tilfinningalega hegðun. Foreldrar 

barna með einhverfu tala þó flest um það að börnin þeirra nái í þau eða vilji fá athygli  þegar þau 

vantar mat, eða þegar þau geti ekki náð sjálf í það  sem þau vantar. Foreldrar tala einnig um að 

þau geri töluvert meira sjálf heldur en jafnaldrar þeirra geri. Börn með einhverfu benda líka oft 

frekar á það sem þau vilja heldur en að handstýra öðrum og það gerist þá oft frekar seint, ef þau 

gera það á annað borð. Venjulega þarf ekki að kenna börnum að benda á það sem þau vilja, 

heldur gerist það ósjálfrátt en það gerist ekki hjá börnum með einhverfu. Því þegar börn benda á 

hluti þá gera þau ráð fyrir því að aðrir skilji hvað þau vilja, þ.e. það sem þau eru að benda á 

(Siegel, 1996). Málþroski barna getur aukist töluvert í gegnum leik- og félagsþroskann. Börn eru 
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líklegri til að tjá sig í máli þegar þau eru afslöppuð og að skemmta sér. Börn læra mikið af því að 

tjá sig í gegnum leik við önnur börn (Leaf og McEachin, 1999).  

Börnum finnst gaman að herma eftir fullorðnum í hegðun og kemur sú hegðun ósjálfrátt. 

Börn með einhverfu hafa skertan hæfileika til að herma eftir öðrum. Það þarf oft að kenna þeim 

einfaldar eftirhermur eins og að klappa saman höndum eða að standa upp.  Félagsþroski barna 

með einhverfu er oft frábrugðinn félagsþroska annarra barna. Ung börn með einhverfu sýna oft 

öðru fólki lítinn áhuga. Tenging þeirra við forelda sína er oft minna greinileg en hjá öðrum 

börnum og þau sýna ekki eins mikinn aðskilnaðarkvíða. Sum börn með einhverfu vilja vera í 

kringum fullorðið fólk sem þau þekkja, en þau hafa lítinn eða engan áhuga á að vera í kringum 

önnur börn (Weiss og Harris, 2001).  

Börn með einhverfu tengjast öðru fólki á annan hátt en önnur börn, það er ekki það að 

þau tengist þeim ekki, heldur gera þau það á sínum forsendum. Börn með einhverfu eru oft sögð 

vera í hálfgerðri einangrun eða í sínum eigin heimi. Þau eru mjög góð að einangra sig í hópi 

fjölda fólks, þó svo að þau séu í afmæli þá taka þau ekki eftir hávaðanum í kringum afmælið eða 

ef einhver nýr kemur inn. Tveggja ára gamalt barn með einhverfu, gæti sýnt umbúðum 

afmælisgjafa sinna meiri áhuga, á meðan jafnaldrar barnsins hafa meiri áhuga á innihaldinu. 

Börn með einhverfu hafa oft litla eða enga þörf á að þóknast öðrum. Barnið er svo upptekið í 

sínum eigin heimi að það gleymir öðrum (Siegel, 1996). 

Foreldrar barna með einhverfu lýsa oft yfir áhyggjum sínum yfir því að börnin þeirra eigi 

það gjarnan til að láta sig hverfa í búðum, úti á róluvöllum, að því virðist, án þess að þau geri sér 

grein fyrir því að þau séu alein. Ef börn með einhverfu eru látin vera, þá geta þau haldið sig í 

góðri fjarlægð frá foreldrum sínum, í samanburði við börn á sama aldri. Foreldrar tala um að 

börnin þeirra eigi það til að hverfa ein inn í herbergi sitt ef aðrir koma í heimsókn, ólíkt öðrum 

börnum á þeirra aldri sem vilja vera í kringum alla, eða þá hanga í foreldrum sínum þangað til að 

þau verða vön gestinum (Siegel, 1996). 

 

Þróun félagsþroska hefst strax í frumbernsku. Fyrst eru börn bundin sínum eigin tilfinningum en 

læra svo að setja sig í spor annarra smátt og smátt. Þau læra það af foreldrum og eldri systkinum 

hvernig þau eiga að hegða sér en margt læra þau líka af jafnöldrum sínum og vinum. Eins og 

segir hér að ofan eru félagsleg samskipti meðal mikilvægustu þátta til að auka lífsgæði fólks. 

Félagsleg færni skiptir sköpum í samskiptum við annað fólk. Færnin hefur áhrif á hvernig börn 
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mynda samskipti við annað fólk og hvernig þeim gengur að leysa dagleg verkefni. Því er 

mikilvægt að þekkja áherslur í félagslegum samskiptum og kunna leiðir til að efla þær. 

Mikilvægt er að byrja snemma svo barnið öðlist sem mesta félagsfærni. Mikilvægt er að hafa 

leiðir til að efla félagsfærni inn í einstaklingsáætlun því þetta hefur áhrif á svo margt, svo sem 

vináttu, samskipti og sjálfstæði. Börn með einhverfu hafa oft frávik á ýmsum sviðum 

félagsþroskans. Þau þurfa frekar þjálfun í félagsfærni en færnin kemur oftast ekki sjálfkrafa hjá 

þeim eins og hjá jafnöldrum þeirra. Oft verður að kenna börnum með einhverfu reglurnar í 

samfélaginu til þess að þau eiga samskipti við önnur börn. Þau sækja oft aðeins í samskipti við 

aðra  ef þau vantar eitthvað. Frávik í félagsþroska hjá börnum með einhverfu verða oft til þess að 

þau einangrast frá jafnöldrum sínum og þau taka ekki virkan þátt í leik þeirra.  

4.  Hugarkenningin 

Þegar kemur að því að skilja félagsþroska barna er mikilvægt að skoða Hugarkenninguna (e. 

Theory of mind). Hugarkenningin var fyrst skilgreind af Simon Baron-Cohen en hann hefur gert 

margar rannsóknir á sviði einhverfu. Í þessum kafla skilgreinum við kenninguna og fjöllum 

sérstaklega um hugarkenninguna hjá börnum með einhverfu. 

 

Hugarkenningin fjallar um eiginleika barns til að geta sér til um hugsanir annarra, (þeirra trú, þrá, 

drauma, ætlanir o.s.frv.) og eiginleika barns til að geta nýtt sér þessar upplýsingar til að túlka 

frásögn, skilja hegðun fólks og spá fyrir um hvað viðkomandi gæti gert næst. Oft er talað um að 

lesa hugsanir annarra (e. to mindread) þegar vísað er í Hugarkenninguna (Howlin, Baron-Cohen 

og Hadwin, 1999).  

 Einfalt próf var þróað til að athuga hvort börn hefðu náð að þróa með sér þann hæfileika 

að setja sig í spor annarra. Börnum er sýnd mynd af tveim stúlkum, Sally og Anne. Fyrst setur 

Sally bolta í körfu. Þegar Sally fer út tekur Anne boltann og setur í kassa við hlið körfunnar. 

Þegar Sally kemur aftur er barnið spurt: „Hvar mun Sally leita að boltanum sínum?“ Svari barnið 

því að Sally muni leita að boltanum í körfunni hefur það náð tökum á Hugarkenningunni og 

getur sett sig í spor Sally. Svari barnið því að hún muni leita í kassanum getur barnið ekki sett sig 

í spor Sally (Baron-Cohen, Leslie og Frith 1985)(Sjá fylgiskjal). 
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 Mikilvægt er fyrir börn að ná tökum á að setja sig í spor annarra til að skilja félagslegar 

aðstæður. Að skilja hugsanir annarra, segir til um ástæður hegðunar. Til að skilja samskipti er 

einnig mikilvægt að ná tökum á því að geta sér til um hvað einstaklingur geri næst. Einstaklingur 

þarf að geta sett sig í spor þess sem talar til að geta  túlkað merkingu orða og geta sér þannig til 

um hvað viðkomandi eigi við. Til að skilja orðaleik, svo sem kaldhæðni, myndlíkingu og 

brandara þarf einnig að setja sig í spor þess sem segir frá, svo orðin séu ekki tekin bókstaflega. 

Nauðsynlegt er að geta getið sér til um hugsanir annarra til að geta skilið óyrt samskipti, svo sem 

svipbrigði og bendingar. Í samræðum er mikilvægt að geta sér til um hugsanir annarra til að vita 

hvað hinn aðilinn veit nú þegar um það mál sem rætt er um. Að sýna samkennd er byggt á því að 

setja sig í spor annarra því einstaklingur þarf að geta getið sér til um tilfinningar út frá ákveðnum 

atburðum. Barn þarf að geta sett sig í spor annarra til að geta gagnrýnt sjálft sig og til að skilja 

afleiðingar gjörða sinna (Howlin, Baron-Cohen og Hadwin, 1999).  

4.1. Hugarkenningin hjá börnum með einhverfu  

Rannsóknir hafa sýnt að börn með einhverfu eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og geta sér 

til um hugsanir annarra. Skortur á þessum eiginleika er undirliggjandi þáttur að mörgu því sem 

börn með einhverfu eiga erfitt með. Þau eiga erfiðara með að skilja blekkingu. Verði dæmin 

flóknari verður þetta þeim erfiðara og margir unglingar með einhverfu ná því ekki. Rannsóknir 

sýna að hjá börnum með einhverfu eru greinilega frávik í þessum þroska. Börn með einhverfu 

geta þó sagt til um einfaldar tilfinningar annarra, hvernig einhverjum líður eftir ákveðin atburð. 

Að skilja langanir er oft auðvelt fyrir börn með einhverfu en erfiðara er að skilja blekkingu. Þau  

skilja oft ekki tilfinningar og eiga erfitt með að tengja saman svipbrigði og tilfinningar. 

Rannsóknir á  skilningi barna með einhverfu, á tilfinningum, hafa sýnt að þau gátu sagt til um 

hvaða tilfinningar sögupersóna upplifði eftir ákveðin atburð. Hinsvegar áttu börnin erfitt með að 

segja hvaða tilfinningar sögupersónan upplifði þegar hún trúði því að eitthvað hafði gerst sem 

hafði raunverulega ekki gerst (Howlin, Baron-Cohen og Hadwin, 1999).  

 Baron-Cohen hélt því fram að hugarkenning barna með einhverfu færi ekki eftir greind 

barnsins. Hann sagði börn með einhverfu eiga erfitt með að setja sig í spor annarra þrátt fyrir 

greind þeirra. Í rannsókn sem Baron-Cohen gerði ásamt fleirum voru einungis 20% barna með 

einhverfu sem gátu sett sig í spor annarra á meðan 80% barna með Downs heilkenni, með mun 
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meiri þroskahömlun en börnin með einhverfu, gátu sett sig í spor annarra (Baron-Cohen, Leslie 

og Frith 1985). 

 

Eins og sjá má hér á undan er sá hæfileiki að setja sig í spor annarra  grunnurinn að mannlegum 

samskiptum. Samfélagið er byggt á samskiptum við annað fólk og lendir einstaklingur í 

erfiðleikum með margt geti hann ekki sett sig í spor annarra. Eins og kemur fram í rannsókn 

Baron-Cohen er þessi hæfileiki ekki háður greind. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hvort 

einstaklingur hafi þessa færni svo hægt sé að aðstoða hann í félagslegum samskiptum. 

5. Leikur barna 

Leikur er mikilvægur þáttur í þroska barna. Í leiknum lærir barnið nýja færni og æfir sig í hinum 

ýmsu hlutverkum. Leikurinn byggir á félagsfærni og því að setja sig í spor annarra. Í þessum 

kafla fjöllum við almennt um leik barna og síðan um leik barna með einhverfu. 

 

Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið 

þess. Í leik læra börn margt sem enginn getur kennt þeim. Til að leikur barns geti eflst þarf 

barnið að upplifa og hafa hugmyndaflug og efnivið við hæfi. Eins og segir hér á undan er leikur 

mikilvæg náms- og þroskaleið, af leik sprettur ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og 

leikni (Menntamálaráðuneytið, 1999). Mikilvægt er að börnin fái að taka sínar eigin ákvarðanir 

varðandi leikinn til að efla hugmyndaflug  sitt. Barnið lærir félagsfærni, samvinnu, virðingu og 

samúð í gegnum leik. Börn læra með því að leggja á minnið, með beinni kennslu og það sem þau 

læra er hægt að yfirfæra á aðrar aðstæður. Barnið býr til öruggar aðstæður til að vera með 

tilraunir með hluti, efnivið og fólk. Leikur gefur börnum einnig tækifæri til þess að læra orsök og 

afleiðingu ýmissa athafna. Leikur er mikilvægur því börn fá tækifæri til að æfa nýja færni og til 

að ná fullum tökum á henni. Þannig ýtir leikurinn undir sjálfstraust barna. Æfingin sem barnið 

öðlast í leiknum er sérstaklega mikilvæg fyrir börn með fötlun því þau þurfa oft lengri tíma til að 

ná tökum á nýrri færni. Að æfa nýja færni í leik er skemmtilegt og öll börn virðast hafa gaman að 

því að endurtaka skemmtilegan leik. Mikilvægt er fyrir öll börn að fá að stjórna sínum eigin 

aðstæðum til þess að þau hafi betri tilfinningu fyrir eigin sjálfstæði. Börn með fötlun eru oft 
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háðari fullorðnu fólki og þurfa því sérstaklega á því að halda að upplifa eigið sjálfstæði og að 

hafa stjórn á aðstæðum (Widerstrom, 2005). 

 Að eiga vin er hluti af því að alast upp og verða fullorðinn. Að læra að umgangast annað 

fólk er mikilvægur hluti af lífi annarra barna. Í námi ungra barna er verið að kenna börnum þá 

félagsfærni að eignast vini og að til að hafa samskipt við önnur börn. Kennarar þurfa ekki að 

undirbúa neitt formlega til að þetta gerist því félagsþroski er dæmigert ferli barna sem þau geta 

gert sjálf ef þau fá rétt umhverfi til þess. Þetta ferli er auðvelt fyrir flest börn en börn með fötlun 

eiga oft erfitt með að eignast vini, jafnvel  þó þau séu í almennum bekk. Þá gætu þau verið 

einangruð frá jafnöldrum sínum því þau hafa slaka félagslega færni. Þessari færni hefur oft verið 

litið framhjá á árum áður því það virtist ekki vera mikilvægt að efla félagsfærni og því lögð meiri 

áherslu á aðra þætti námsins. Uppeldismenntað fólk í dag sér að vinátta er mikilvægt fyrir alla og 

þar sem að börn með fötlun græða óteljandi margt á því að eiga vini. Að eiga vini ýtir undir 

sjálfstraust og sjálfsálit og öll börn hagnast af því að auka félagsfærni (Widestrom, 2005). 

5.1. Leikur barna með einhverfu 

Börn með einhverfu eiga oft í erfiðleikum með leik, oftast eru það samskipta erfiðleikar. Einnig 

geta það verið erfiðleikar við að skiptast á, skilja hugsanir annarra og ímyndunar aðstæður 

erfiðar. Því koma oft upp erfiðleikar þegar börn með einhverfu fara að leika við önnur börn. 

Einnig eru dæmi um það að börn með einhverfu koma inn í herbergi fullt af leikföngum en vita 

ekki hvað þau eiga að gera við þau. Oft á tíðum er barninu meira virði að leika sér í kringum 

önnur börn, heldur en að leika með leikfang. Mikil fyrirhöfn getur verið að örva leik barna með 

einhverfu, en það styrkir barnið til muna og er gott fyrir framtíðina. Leikföng eiga að vera 

hugsuð sem hjálpartæki til samskipta í leik (Moor, 2002).  

Ferlið í leiknum hjá börnum með einhverfu, er ekki það sama og hjá öðrum börnum.  

Börn með einhverfu hafa tilhneigingu til að leika sér með dót á endurtekinn hátt og þau herma 

sjaldan eftir öðrum börnum í leiknum, leikurinn hjá þeim verður því fremur takmarkaður og 

frumstæður. Þau hafa oft tilhneigingu til að leika sér í einhliðaleikjum, eins og að raða kubbum 

eða púsli. Leikur þeirra er oft einhæfari og ímyndunaraflið vantar í leikinn hjá þeim miðað við 

jafnaldra. Þau geta munað einfaldar leikreglur en eiga í vandræðum með að finna upp á nýjum. 

Þessi skortur á ímyndunarafli þeirra er líklega ein ástæða fyrir vandamáli þeirra í félagslegum 

samskiptum og skortur á skilningi og reynslu annarra barna (Weiss og Harris, 2001).  Í rannsókn 
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Williams, Reddy og Costall (2001) var borinn saman leikur barna með einhverfu og leikur 

annarra barna og sáust þar ýmis frávik. Leikur hjá börnum með einhverfu snérist oftar en ekki 

aðeins um eina athöfn eins og til dæmis að keyra bíl eftir jörðinni fram og tilbaka.   

Í kringum tveggja ára aldurinn leika börn sér oft í hliðstæðum leik við önnur börn en börn 

með einhverfu eiga það til að draga sig frá öðrum börnum sem eru í leik. Þetta er oft það sem 

foreldrar taka fyrst eftir.  Í kringum þennan aldur eru oft komnar áhyggjur af málþroskanum og 

foreldrar halda þá að það sé vegna þess að önnur börn skilji ekki barnið sitt eða af því að barnið 

þeirra kann ekki að tala.  En við nánari athugun sést að það er meira en það. Börn á þessum aldri 

lesa meira í svipbrigði og bendingar annarra barna heldur en að nota orðin.  Börn með einhverfu 

skilja ekki þessi tjáskipti og þannig verða tilraunir annarra barna til að fá þau í leik að engu, 

jafnvel þegar jafningjar nota svipbrigði eða bendingar til að bæta upp fyrir erfiðleika þeirra. Börn 

sem taka ekki þátt í leiknum eignast ekki vini í jafningjahópnum (Siegel, 1996). 

Mikilvægasti þátturinn í að efla félagsþroska er sennilega í gegnum jafningjana. 

Jafningjar hafa mikil áhrif á hegðun barns, oft miklu meira en fullorðnir. Það hefur sýnt sig að 

óæskileg hegðun hættir fyrr í gegnum jafningja heldur en kennara. Með tímanum vilja börn 

þóknast öðrum börnum, þannig hafa þau yfirstigið mikilvæga hindrun í þroskaferlinu. Þetta er 

gott dæmi um hvernig börnin byrja að þróa sjálfstæðan vilja til að læra (Ron Leaf og John 

McEachin, 1999). Ef leikurinn hjá börnum með einhverfu er of frumstæður, þá verða þau oft 

viðskila við önnur börn í leik. Þannig eykst vanhæfni barna með einhverfu í leiknum og þau 

verða þannig lítið spennandi sem verðandi leikfélagar fyrir önnur börn. Auk þess mun barn sem 

getur ekki leikið við önnur börn missa af mikilvægum samböndum við aðra sem gætu leitt til 

vináttu. Einnig missir barnið af tækifæri til að læra að deila sínum tilfinningum og leysa úr 

ágreiningi (Weiss og Harris, 2001). 

 

Leikur er stór hluti af lífi barna og þau læra mikið í gegnum leik. Börn hafa þolinmæði til að æfa 

sömu færnina mörgum sinnum í leik, því þeim finnst leikurinn skemmtilegur. Það er því 

mikilvægt að efla börnin í leik, fyrst ein og síðan með jafningjum sínum. Börn með einhverfu 

eiga oft í erfiðleikum með að taka þátt í leik, skilningur þeirra á boðskiptum og félagslegum 

samskiptum  er oft takmarkaður. Því er leikur þeirra oft einhæfur. Þau leika sér oft með eitt 

leikfang, eftirherma þeirra er slök og þau læra því síður af jafnöldrum hvernig á að nota 

leikföngin. Félagsleg samskipti, að setja sig í spor annarra og leikinn er hægt að efla með 
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félagshæfnisögum. Félagshæfnisögur er góð aðferð til að kenna börnum ýmsar aðstæður sem þau 

eiga erfitt með að lesa í eða læra af jafnöldrum sínum.  

6. Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur henta vel til að aðstoða börn við að skilja félagslegar aðstæður og athafnir 

daglegs lífs. Hér á eftir fjöllum við almennt um félagshæfnisögur, hver eru einkenni þeirra og 

hvernig þær eru notaðar og gerðar. Við segjum frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á notkun 

félagshæfnisagna og tökum fyrir helstu viðfangsefni þeirra. 

 

Félagshæfnisaga er jákvæð, einföld og skemmtileg saga sem skrifuð er fyrir barn í fyrstu persónu 

og í nútíð. Sagan er skrifuð til að fræða barnið um þær kröfur sem félagslegar aðstæður gera til 

þess. Carol Gray, skilgreindi fyrst félagshæfnisögur árið 1991 eftir áratuga reynslu af því að 

kenna börnum með einhverfu. Efni félagshæfnisagna eru eins misjöfn og börnin eru mörg. 

Sögurnar geta lýst félagslegum aðstæðum, persónulegri færni eða brotið athafnir niður í smærri 

skref. Einnig fjalla sögurnar oft um reglur sem tengdar eru ýmsum aðstæðum, svo sem skólanum 

og heimilinu (Gray, 2000). 

Megin markmið með félagshæfnisögum er að miðla nákvæmum upplýsingum um 

félagslegar aðstæður með því að lýsa þeim frekar, en að koma með beinar skipanir. 

Félagshæfnisögur eru aðallega notaðar sem fyrirbyggjandi aðferð til að aðstoða börn við að læra 

æskilega hegðun áður en óæskileg hegðun kemur fram í félagslegum aðstæðum. Markmiðið er 

fyrst og fremst að deila viðeigandi félagslegum upplýsingum á skilvirkan hátt. Sögurnar eru 

einnig notaðar til að viðurkenna framfarir og finnst mörgum börnum gott að fá hrósið skjalfest í 

félagshæfnisögu. Hver sem er getur skrifað félagshæfnisögu, höfundurinn þarf einungis að 

þekkja barnið sem sagan er skrifuð fyrir (Gray, 2000).  

Þegar komin er skýr mynd af markmiði með félagshæfnisögu þarf höfundur sögunnar að 

safna saman upplýsingum varðandi viðfangsefnið. Koma þarf fram hvar og hvenær aðstæðurnar 

koma fyrir, hver kemur við sögu, í hvaða röð atburðurinn gerist, hvað gerist og af hverju. Auk 

þess þarf höfundurinn að vita hvernig barnið lærir, hvernig lesskilningur barnsins er, hvort það 

haldi vel athygli og hvaða áhugamál barnið hefur. Þessar upplýsingar fást með því að tala við 
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aðstandendur, foreldra, kennara, fagmenn og barnið sjálft. Gott er að fylgjast með barni í 

aðstæðunum sem um ræðir til að fá sem besta mynd af vandamálinu (Gray, 2000).  

Gott er að hafa í huga allt sem gæti komið uppá og hafa það með í sögunni. Ef sagan er 

t.d um leikfimistíma, er gott að hafa það með í sögunni að leikfimistíminn er yfirleitt á 

þriðjudögum kl: 10:30 (því það getur breyst). Með því að hafa þætti sem geta breyst í sögunni er 

betur hægt að undirbúa barnið fyrir ófyrirsjáanlegar breytingar. Þegar fylgst er með barninu í 

aðstæðum er gott að setja sig í spor þess sem fylgst er með. „Hvað myndi valda því að ég 

brygðist svona við?“ Viðbrögð sem sýnast algjörlega út í hött fyrir aðra, gætu verið mjög rökrétt 

fyrir barnið sem um ræðir. Það er því mikilvægt að reyna að sjá aðstæðurnar með augum þess 

sem sagan er gerð fyrir til að reyna að átta sig á hvað það er sem barnið skilur ekki eða hvað það 

er sem fer framhjá barninu. Þessar upplýsingar eru kjarninn í sögunni. Titill sögunnar 

endurspeglar innihald og tilgang hennar. Tilvísun í hegðun, jákvæða eða neikvæða er ekki hluti 

af titlinum. Titillinn getur verið settur fram sem spurning sem sagan svarar. Titillinn á að 

endurspegla tilgang sögunnar (Gray, 2000).    

Þó svo að gerð sögunnar sé stór þáttur, er einnig mikilvægt að sagan sé notuð á réttan 

hátt, svo hún virki sem best. Þegar félagshæfnisaga er kynnt fyrir barni í fyrsta sinn er mikilvægt 

að lesa söguna með barninu í afslöppuðu umhverfi. Þetta er mikilvægt því kvíði getur dregið úr 

jákvæðum lærdómi og getur haft áhrif á tilfinningar barnsins til sögunnar. Ekki er ráðlagt að lesa 

sögu með viðkomandi þegar hann er í erfiðum aðstæðum eða ójafnvægi. Að minnast á söguna 

sem refsingu, þegar einstaklingur sýnir slæma hegðun er einnig óviðeigandi. Heiðarleiki er 

mikilvægastur þegar félagshæfnisaga er kynnt í fyrsta sinn. Einföld setning til að opna samtalið 

er góð, til dæmis: „ég skrifaði þessa sögu handa þér“ eða „ég er með sögu um kaffitímann, við 

skulum lesa hana saman“. Þegar saga er lesin aftur, er mikilvægt að viðhalda þessu afslappaða, 

jákvæða og þægilega viðmóti. Það er mikilvægasti þátturinn í innlögn félagshæfnisagna (Gray, 

2000).  

 Höfundur sögunnar situr við hlið barnsins eða með barnið í kjöltu sér. Athyglin á að vera 

á sögunni ekki á svipbrigðum þess sem les. Lesandinn les söguna með mjúkum, vingjarnlegum 

tón sem endurspeglar þolinmæði og jákvæðni textans. Þegar búið er að lesa söguna einu sinni 

með barninu er gott að biðja aðra um að fara yfir söguna með barninu. Þeir sem eru þátttakendur 

í sögunni eða tengdir sögunni fá það hlutverk að lesa hana með barninu. Sagan er fyrst kynnt 

fyrir hverjum og einum og hann hvattur til að lesa söguna upphátt með barninu. Mikilvægi þessa 
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er þríþætt: 1) aðrir einstaklingar sem koma við í  sögunni kynna söguna fyrir barninu svo barnið 

geri sér grein fyrir að þeir þekki þessar sömu reglur. 2) að deila sögunni með öðrum auðveldar 

barninu að tengja söguna við raunverulegar aðstæður og 3) það auðveldar barninu að yfirfæra 

söguna yfir á aðrar aðstæður (Gray, 2000).  

Sögur eru kynntar, ein í einu, þannig að barnið geti einblínt á einar aðstæður eða 

eiginleika en það dregur úr því að barninu finnist þetta yfirþyrmandi eða óyfirstíganlegt. Sumar 

sögur eru lesnar á hverjum degi fyrir barnið á meðan aðrar sögur eru lesnar á undan þeim 

aðstæðum sem sagan á við. Til dæmis gæti saga um jólin verið lesin nokkrum vikum eða 

nokkrum dögum fyrir jól. Nauðsynlegt er að meta þörf á sögunni með þarfir einstaklingsins í 

huga, auk aðstæðna og hyggjuvits (Gray, 2000). 

7. Notkun félagshæfnisagna  

Í þessum kafla segjum við frá þeim rannsóknum sem við skoðuðum og hagnýtum upplýsingum 

úr þeim sem hægt er að nýta við notkun á félagshæfnisögum. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið um árangur af notkun félagshæfnisagna eiga það sameiginlegt að skoðaðir eru fáir 

einstaklingar yfir stuttan tíma. Yfirleitt er verið að skoða hvernig félagshæfnisögur er notaðar til 

að minnka óæskilega hegðun hjá einstaklingum með einhverfu. Ástæður þess geta verið margar, 

en ein þeirra getur verið að það hafa verið gerðar mun fleiri rannsóknir tengdar einhverfu 

síðastliðin ár heldur en á öðrum fötlunum. Óæskileg hegðun er oft mjög mælanleg og vel sýnileg 

og getur því verið heppilegt viðfangsefni í rannsókn. Mun erfiðara getur verið að skoða áhrif 

félagshæfnisagna á aðlögunarfærni eða sem fyrirbyggjandi aðferð. Eins og kemur fram í 

umfjöllun Carol Gray þá er hægt að nýta félagshæfnisögur á margan annan hátt eins og að efla 

félagsfærni, auka aðlögunarfærni, draga úr óæskilegri hegðun og skilja athafnir daglegs lífs 

(Gray, 2000). 

Fyrstu rannsóknina sem gerð var á áhrifum á notkun félagshæfnisagna gerðu Swaggart og 

Gagnon árið 1995. Niðurstöður gáfu það til kynna að minnkun var á óæskilegri hegðun hjá öllum  

þremur þátttakendunum, eftir notkun félagshæfnisagnanna. Þeir notuðu ekki formlega 

rannsóknarleiðir, heldur notuðust við óformlegar upplýsingar. Einnig nýttu þeir aðrar aðferðir 

samhliða til að efla félagsfærni. Kurtler, Mayles og Carlsson unnu svo aðra rannsókn árið 1998 

og tóku á þeim erfiðleikum sem komið höfðu í ljós í rannsókn Swaggarts og Gagnons. Þar kom 
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fram að stórvægileg fækkun var á óæskilegri hegðun og niðurstöður leiddu það í ljós að hægt 

væri að nýta sögurnar með einstaklingum sem væru með mikla fötlun (Crozier og Tancani, 

2005).  

Eins og fram kemur hér að framan eiga flestar rannsóknirnar það sameiginlegt að vera 

með það markmið að minnka óæskilega hegðun. Dæmi um óæskilega hegðun  sem unnið var 

með var t.d. að kalla fram í bekk, rétta upp hendi án tilefnis, hunsa samskipti og glápa á aðra. 

Félagshæfnisögur virkuðu mjög vel í þeim tilgangi (Chan og O´Reilly, 2008; Reynhout og 

Carter, 2007; Norris og Dattilo, 1999; Crozier og Tincani, 2005; Scattone, Wilczynski, Edwards 

og Rabian, 2002).   

Í nokkrum rannsóknunum voru aðrar aðferðir notaðar með til að efla félagfærnina enn 

frekar. Oftast voru munnleg fyrirmæli nýtt með félagshæfnissögunum (Chan og O´Reilly, 2008; 

Reynhout og Carter, 2007; Crozier og Tincani, 2005). Munnleg fyrirmæli er ein aðferð við 

þjálfun og leiðsögn, í þeirri aðferð eru notuð orð eða spurningar sem eiga að vekja áhuga og 

athygli einstaklingsins. Dæmi um slíkar spurningar: Hvað er þetta? Manstu söguna! Mikilvægt er 

að hafa fyrirmælin í samræmi við getu einstaklingsins (Baker og Brightman, 2004).  Crozier og 

Tancani (2005) notuðust við mismunandi aðferðir til að innleiða sögurnar og árangur sagna 

skilaði sér best þegar notast var við munnleg fyrirmæli inn í raunverulegum aðstæðum. Vitnað 

var í söguna í skólastofunni með því að segja „Mundu að rétta upp höndina þegar þú vilt tala við 

kennarana“. Scattone, Wilczynski, Edwards og Rabian (2002) benda á í rannsókn sinni að ekki 

hafi verið ætlast til að vitnað væri í sögurnar í raunverulegum aðstæðum. En það kom fyrir að 

kennarar minntu nemendur á sögurnar t.d. með því að segja: “Mundu 2 sek”, “mundu fætur á 

gólfi” og segja þeir að það hafi bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. 

7.1. Námsumhverfi  

Námsumhverfi barna skiptir miklu máli, það þarf bæði að vera sveigjanlegt og með ákveðið 

skipulag þannig að barninu líði vel. Þegar íhlutun á sér stað getur námsumhverfi dregið úr og/eða 

ýtt undir námsframvindu barnsins. Það er margt sem fellur undir námsumhverfi og má þar nefna 

rými, tæki, námsgögn, húsbúnað, starfsfólk og nemendur (Browder, 2001). 

Gerð og innlögn félagshæfnisagna er einstaklingsbundin og voru því mismunandi 

útfærslur notaðar í þeim rannsóknum sem við skoðuðum. Reynhout og Carter  (2007) gerðu 

rannsókn þar sem prófaðar voru tvær leiðir til að innleiða félagshæfnisögurnar. Önnur snérist um 
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að barninu var sagt með munnlegum fyrirmælum að lesa  sögu. Í því tilfelli minnkaði óæskilega 

hegðunin en jókst aftur. Þegar sagan var lesin fyrir barnið og kennari minnti á hana, jókst 

óæskilega hegðunin og minnkaði síðan. Félagshæfnisögurnar virkuðu því betur þegar þær voru 

notaðar í raunverulegum aðstæðum. Norris og Dattilo (1999) rannsökuðu áhrif félagshæfnisagna 

á  stúlku með einhverfu, en verið var að vinna með óæskilega hegðun í matartímum. Átta sögur 

voru útbúnar og gerðar voru þrjár auka sögur. Auka sögurnar voru útbúnar til að  viðhalda áhuga  

stúlkunnar á að lesa sögurnar. Hún átti erfitt með að greina samhengi milli sögunnar og 

aðstæðna, en þegar hún var búin að lenda oft í þeim aðstæðum byrjaði hún að tengja á milli og 

óæskilega hegðunin minnkaði. Unnið var lítið með viðeigandi hegðun í félagshæfnisögunum og 

velta rannsakendur því fyrir sér hvort það gæti hjálpað að vera með nokkrar sögur með svipuðum 

áherslum, þannig að  stúlkan fái nákvæmlega rétta sýn á viðeigandi hegðun.   

Í fyrstu athugunum á árangri við notkun félagshæfnisaga var einblínt á börn með væga og 

miðlungs einhverfu. Þeir Barry og Burlew (2004) töldu sig geta staðfest með rannsókn sinni að 

félagshæfnisögur hafi einnig áhrif á börn með mikla einhverfu og lítinn sem engan málskilning. 

Nokkrir rannsakendur hafa sett spurningarmerki við hvort máltjáning sé ekki mikilvæg þegar 

nýta eigi félagshæfnisögur. Einnig hvort eigi að meta og skoða málskilning barna betur áður en 

sögurnar eru útbúnar til að hægt sé að gera sögurnar í samræmi við getu einstaklingsins (Chan og 

O´Reilly, 2008; Reynhout og Carter, 2007). Crozier og Tincani (2005) gerðu mat á málskilningi 

og vitsmunaþroska drengs áður en þeir útbjuggu sögur með það að markmiði að hafa sögurnar 

við hæfi hans. Þeir telja að málskilningur og vitsmunaþroski skipti sköpum við notkun 

félagshæfnisagna og velta einnig fyrir sér mikilvægi raddblæs við innleiðslu þeirra. Thiemann og 

Goldstein (2001) leggja áherslu á að nota styrkleika hvers og eins til að bæta upp veikleikana. Ef 

máltjáning og skilningur er veikur er mikilvægt að nýta myndir sem barnið skilur.  

Í rannsókn Chan og O´Reillt (2008) voru þátttakendur teknir út úr kennslustofu í byrjun 

hvers dags og voru látnir lesa, svara spurningum og leika þá félagshæfni sem verið var að vinna 

með. Nemendur völdu hvort þeir lásu söguna sjálfir í hljóði eða upphátt eða hvort kennarinn las 

fyrir þá. Dæmi um spurningar sem þeir voru spurðir að voru: „hvað get ég gert þegar ég  vil 

spyrja spurninga?”. Ef þeir svöruðu vitlaust voru þeir beðnir um að lesa hluta sögunar aftur. 

Síðan léku þeir atburðinn og kennarinn var virkur þátttakandi í því ferli t.d. með því að sýna 

óæskilega hegðun. Rannsakendur telja að hægt sé að nýta þessa aðferð til að kenna viðeigandi 

hegðun í hópi barna.    
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Í nokkrum rannsóknum sem voru skoðaðar voru sögurnar hafðar sýnilegar fyrir börnum. Í 

rannsókn Scattone, Wilczynski, Edwards og Rabian (2002) um áhrif félagshæfnisagna á 

óæskilega hegðun voru félagshæfnissögunar hafðar sýnilegar annað hvort á borði þátttakanda 

eða upp á töflu. Þeir gátu því gengið í sögurnar, en enginn af þeim fór sjálfviljugur til að lesa 

þær. Einnig var sagan sýnileg á borði í rannsókn Reynhout og Carter (2007) þar kemur einnig 

það sama fram, að þátttakendur sýndu enga löngun í að fara sjálfviljugir og lesa söguna.    

Barry og Burlew gerðu rannsókn (2004) þar sem þeir rannsökuðu áhrif félagshæfnissagna 

á kennslu í að velja leikstöðvar og efla leikhæfni barna með einhverfu. Sögurnar voru notaðar til 

að kenna æskilega hegðun eins og t.d. hvernig á að leika sér eða velja dót. Sögurnar voru í 

mismunandi útfærslum eftir þörfum hvers og eins, en myndir voru í samræmi við sjónrænt 

dagskipulag barnanna t.d. PCS myndir eða ljósmyndir. Börnin áttu auðveldara með að velja sér 

afþreyingu og dvöldu lengur á leikstöðvunum.  

7.2. Jafningjaíhlutun 

Jafningjaíhlutun nefnist sú nálgun þegar börn eru fengin til að vera leikfélagar barna með fötlun, 

með það í huga að byggja upp og örva félagsleg samskipti þeirra á milli. Sigrún Hjartardóttir 

(2000) gerði rannsókn um frumkvæði einhverfra barna að samskiptum við jafnaldra sína. Þar 

kemur fram að börn með einhverfu virðast eiga í mun meiri erfiðleikum með að tengjast 

jafnöldrum en fullorðnu fólki. Sigrún notaðist við jafningjaíhlutun þar sem flest börn með 

einhverfu fara í leikskóla og fá þar tækifæri til að umgangast önnur börn. Niðurstöður rannsóknar 

hennar leiddi í ljós að kennsla hefur áhrif á félagsleg samskipti barna með einhverfu við 

jafnaldra.  

Temple Grandin segir frá reynslu sinni á að lifa með einhverfu, í grein sinni The Learning 

Style of people with autism: an autobiography. Grandin upplifði sig sem hún væri frá annarri 

plánetu og að hún væri að læra hegðun af geimverum. Þar segir hún frá því að hún framkvæmi 

félagslegar ákvarðanir út frá gáfum, rökhugsun og minningum úr fortíðinni og nefnir að hún hafi 

lært af reynslunni að sérstök hegðun gerir fólk reitt. Hún talar um mikilvægi þess að vera í 

jafningjahópnum á barnsaldri, til að læra rétta félagslega hegðun (Grandin, 1995).  

Í rannsókn Thiemann og Goldstein (2001) er verið að kanna samvinnu mismunandi 

sjónrænna vísbendinga til að auka félagsleg samskipti. Vinna þeir með jafningja á þeim 

grundvelli að þeir séu leiðbeinendur. Leiðbeinendurnir voru valdir með tilliti til góðrar hegðunar. 
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Í byrjun var þeim kynnt viðfangsefnið og þeir spurðir hvort þeir vildu vera þátttakendur. 

Leiðbeinendur fengu bók um hvernig þeir gætu talað við vini sína, hvernig ætti að ná athygli 

barnanna, mikilvægi þess að tala um hvað verið sé að gera, spyrja spurninga og svara þeim. 

Þegar byrjað var í hverri þjálfunarstund lásu allir krakkarnir saman félagshæfnisögu. Í 

niðurstöðum benda rannsakendur á að báðir hópar höfðu lært félagslega hegðun á þátttöku í 

verkefninu og umtalsverð aukning var á félagsfærni barna með einhverfu kringum jafnaldra.  

Delano og Snell (2006) gerðu rannsókn þar sem myndaðir voru þriggja manna hópar. Eitt 

barnið var með einhverfu, annað hafði það hlutverk að vera leiðbeinandi og þriðja barnið var 

“bara” þátttakandi. Leiðbeinendur voru yngri en börnin, til að koma á móts við þarfir nemenda 

með einhverfu. Öll börnin voru með í öllu ferlinu á innlögn félagshæfnisagnanna, þegar sagan 

var lesin og þegar þau svöruðu spurningum úr henni. Árangur var mjög mikill, en einnig var 

mismunandi hvað færnin jókst hratt eftir hverjum einstakling.    

7.3. Langtíma áhrif á notkun félagshæfnisagna   

Rannsókna niðurstöður sýna gagnsemi til skemmri tíma litið eins og greint hefur verið frá en lítið  

er til af rannsóknum sem sýna fram á langtímaáhrif. Þó eru nokkrir rannsakendur sem eru 

þátttakendur í því ferli þegar dregið var  úr lestri sögunnar. Í rannsókn Chan og O´Reilly (2008) 

jókst æskileg hegðun mikið og áhrif héldust í tíu mánuði eftir að íhlutun hófst. Hegðun sem var 

verið að vinna með var t.d. að rétta upp hendi, að vera ekki of nálægt fólki og æskilega hegðun í 

kennslustund.  

Í niðurstöðum Delano og Snell (2006) kemur fram að þegar lestur á félagshæfnisögunum 

var hætt, byrjaði óæskilega hegðunin aftur og minnkun var á samskiptum við önnur börn. 

Félaghæfnisagan var lesin oft á dag á meðan á rannsókninni hjá Crozier og Tinican (2005) stóð 

en var svo dregið úr lestri sögunnar og félagshæfnisagan var aðeins lesin í byrjun hvers dags. 

Þegar rannsakandi kom aftur eftir tvær vikur og gerði athugun, var óæskilega hegðunin horfin og 

nemandinn greip aldrei fram í fyrir kennaranum í kennslustund.  

Þrátt fyrir þessar niðurstöður, er mikilvægt að átta sig á því að þær góðu niðurstöður sem 

skammtíma notkun gefur til kynna, getur þetta hjálpað mörgum einstaklingum að takast á við 

félagslegar aðstæður. Hagsmunasamtökin, Association for Science in Autism Treatment eru 

samtök foreldra og sérfræðinga í Bandaríkjunum sem hafa það markmið að efla þekkingu á 

aðferðum sem notaðar eru með einhverfum. Þeir segja að bráðabirgðar niðurstöður þeirra, gefi 
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það til kynna að félagshæfnisögur geti verið áhrifaríkar til að minnka óæskilega hegðun og auka 

aðlögunarfærni. Telja þeir að aðferðin sé sérstaklega áhrifarík ef félagshæfnisögur eru notaðar í 

samspili við aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar. Einnig telja þeir að til að hafa gagn af 

aðferðinni sé æskilegt að einstaklingur hafi færni til að eiga samskipti og færni til að tengja 

saman ólíkar hugmyndir. Enn leggja þeir áherslu á að aðferðin byggir á takmörkuðum 

vísindalegum stuðningi og ráðleggja að nota þessa aðferð með öðrum þjálfunar- og 

kennsluaðferðum (Guðný Stéfansdóttir, 2008).  

Richard L. Simpson er prófessor í Háskólanum í Kansas og hefur lengi rannsakað og 

skrifað um þjálfun og kennslu barna með einhverfu. Hann hefur sett saman bók sem nefnist  

Autism Spectrum disorder:interventions and treatments for children and youth,  hún fjallar 

aðferðir og er ætluð til að auðvelda foreldrum og sérfræðingum val á aðferðum. Simpson segir að 

félagshæfnisögur séu auðveldar í notkun og gefi möguleika til að koma á móts við fjölbreyttar 

þarfir fólks á öllum aldri. En einnig nefnir hann að takmarkaður fjöldi rannsókna liggja fyrir og 

að nauðsynlegt sé að rannsaka aðferðina frekar (Guðný Stefánsdóttir, 2008). 

Scattone, Wilczynski, Edwards og Rabian (2002) leggja áherslu á að skoða fleiri 

íhlutunaraðferðir en bara félagshæfnisögur, því öll börn eru mismunandi og því geta mismunandi 

íhlutunaraðferðir hentað. Alltaf verður að hugsa íhlutunaraðferðirnar og gögnin út frá hverju og 

einu barni. Megin markmið aðferðanna er að einstaklingurinn verði ekki háður umhverfi sínu, 

heldur öðlist meira sjálfsstæði í raunverulegum aðstæðum (Noonan og McCormick 2006).  

Thiemann og Goldstein (2001) leggja áherslu á mikilvægi þess að æfa nýja samskiptahæfileika 

til að aðstoða börn við að takast á við athafnir daglegs lífs. Einnig benda þeir á að þegar óæskileg 

hegðun minnkar gefur það möguleika á meiri þátttöku innan almennra skóla. Þegar þeir bera 

félagshæfnisögur saman við aðrar aðferðir taka félagshæfnisögur lítinn tíma, hægt er að grípa í 

þær án mikillar fyrirhafnar og draga fram styrkleika barnanna.  

Áður en rannsókn Cozier og Tancani (2005) hófst, hafði skólinn aldrei notast við 

félagshæfnisögur. Eftir að rannsókninni lauk tóku rannsakendur viðtöl við kennara skólans. Þeir 

voru mjög jákvæðir og sögðu að þetta virkaði. Þeir sýndu áhuga á því að læra að útbúa svona 

sögur, þannig að hægt væri að nýta þær með fleiri börnum en þeir virtust óöruggir með hvernig 

ætti að útbúa sögurnar. 
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Eins og hefur komið fram er félagshæfnisaga persónuleg saga sem þarf að aðlaga hverju barni 

fyrir sig. Til að ná betri árangri hafa rannsóknir sýnt fram á að notkun sagnanna í raunverulegum 

aðstæðum hjálpi barninu á að takast við þær aðstæður sem verið er að vinna með í sögunni. 

Niðurstöður rannsókna sýna einnig fram á að hægt sé að nýta sögurnar með einstaklingum með 

miklar fatlanir og hér á landi er það einnig þekkt. Þar sem lestur, gerð og notkun sagnanna er 

einstaklingsbundin er mikilvægt að prófa sig áfram og finna út hvað hentar hverju barni fyrir sig. 

Hægt er að nýta sögurnar fyrir hóp barna og rannsóknir hafa sýnt að slíkar aðstæður geta kennt 

jafnöldrum að umgangast jafnaldra til að læra rétta hegðun. Eins og kemur fram er einnig oft 

verið að nota aðrar aðferðir með félagshæfnisögum og virðist það vera að skila góðum árangri.  

8. Niðurlag 

Eftir að hafa unnið þennan fræðilega grunn að fræðsluefninu okkar stendur ýmislegt upp úr. Þeir 

fræðimenn sem við skrifuðum um tengdust allir félagsfærni, félagsþroska og félagshæfnisögum á 

mismunandi hátt. Þeir nefndu mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins, að 

kennari ætti að vera fyrirmynd barns og kenna barni viðeigandi hegðun. Þeir lögðu einnig 

áherslu á að kenna hegðun og yfirfæra hana yfir á raunverulegar aðstæður. Einnig var talað um 

mikilvægi jafningja og hvað börn gætu lært í samskiptum við önnur börn. Börn læra af umhverfi 

sínu og læra að setja sig í spor annarra.  

Félagsþroski barna er mikilvægur og hefur víðtæk áhrif á þroska og líðan barna. Þetta 

útskýrir af hverju börn með einhverfu eiga erfitt með félagsleg samskipti. Börn sem skortir þann 

hæfileika að skilja félagsleg samskipti þurfa aðstoð frá foreldrum, fagfólki eða öðru fólki til að 

geta myndað þessi tengsl og skilið félagslegar aðstæður. Félagshæfnisögur geta aðstoðað mörg 

börn í þessum aðstæðum vegna þess að þær byggjast á öðrum þáttum eins og sjónrænum 

vísbendingum, skriflegum fyrirmælum og skýrum skilaboðum. Þær eru því hentugar til að 

fyrirbyggja misskilning, óöryggi og óæskilega hegðun, og gagnast í raun öllum börnum. Þegar 

skoðaðar eru rannsóknir tengdar félagshæfnisögum sést að rannsóknirnar snúa aðallega að 

börnum með einhverfu. Aðferðin var upprunalega skilgreind fyrir börn með einhverfu en eins og 

við kynntumst í vettvangsheimsóknum okkar þá er aðferðin notuð með öllum börnum. 

Sérstaklega voru nefnd börn með kvíðaraskanir, athyglisbrest og ofvirkni og þroskahömlun. Oft 

er beðið með að grípa til aðgerða til að aðstoða barnið þar til komið er í óefni og barninu farið að 
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líða illa. Best væri að byrja sem fyrst að aðstoða barnið við að skilja umhverfið sitt og stuðla 

þannig að því að barninu líði vel. Félagshæfnisögur virka best þegar þær eru notaðar sem 

fyrirbyggjandi aðferð en þær virka einnig oft þegar barnið er farið að sýna óæskilega hegðun. 

Vegna þessa er erfitt að rannsaka aðferðina.  

 Hugarkenningin er mikilvægur grundvöllur að félagsfærni barna. Það kom okkur á óvart 

hvað sá eiginleiki að setja sig í spor annarra skiptir miklu máli í öllum samskiptum. Þegar barn 

skilur ekki hugsanir annarra á það mjög erfitt með allar félagslegar aðstæður og skilur ekki þær 

óskrifuðu reglur sem eru í samfélaginu. Með félagshæfnisögum er hægt að skrifa niður þessar 

óskrifuðu reglur á auðskiljanlegan hátt fyrir barnið. Þannig getur barnið lært á félagslegar 

aðstæður. Barn getur einnig lært margt af jafningjum sínum. Hægt er að nýta jafningja með 

barninu sem þarf á félagshæfnisögu að halda. Jafnaldrar barnsins geta lesið söguna með barninu 

og þannig veit barnið að það er ekki eitt um að heyra þessar upplýsingar. Barnið verður þannig 

óhætt við að tileinka sér það sem sagan fjallar um. Noti jafnaldrarnir færnina getur barnið hermt 

eftir. Leikurinn verður þannig einnig mikilvægur því þar fær barnið tækifæri til að læra 

samskipti. Leikur barna með einhverfu er sérstæður því börn með einhverfu eiga oft með að 

herma eftir og skiptast á. Það er því góður grundvöllur að kynna leikinn með félagshæfnisögu 

fyrir börn með einhverfu.  

 Í umfjöllun okkar um rannsóknir kemur fram að aðferðin er að skila árangri. Yfirleitt 

snúa rannsóknir að því að kanna hvort félagshæfnisögur geti dregið úr óæskilegri hegðun. 

Félagshæfnisögur hafa skilað góðum árangri í þeim tilgangi en eins og Carol Gray nefnir er hægt 

að nýta sögurnar á margan annan hátt.  

Aðferðin við að búa til og nota félagshæfnisögu er frekar einföld. Hver sem er getur lært 

að skrifa félagshæfnisögu og notað aðferðina. Þrátt fyrir að sögurnar séu þróaðar með félagslega 

erfiðleika barna með einhverfu í huga, geta þær gagnast öðrum börnum vel sama hvort það eru 

börn með fötlun eða ófötluð börn, og er því mikilvægt að kynna aðferðina vel. Það er því okkar 

von að fræðsluefnið með þessari fræðilegu greinargerð nýtist sem flestum. Vonum að foreldrar, 

fagfólk og annað áhugafólk um félagshæfnisögur geti nýtt sér þetta fræðsluefni til að tileinka sér 

aðferðina.  Með verkefninu vonum við einnig að við náum að vekja athygli á þessari aðferð, 

sérstaklega í leikskólum og inn á heimilum. Við höfum komist að því að þroskaþjálfar og annað 

fagfólk sem nýtir sér þessar sögur í starfi sínu eru að kynna sér og þýða efni hver í sínu horni  , 

þrátt fyrir að haldin hafa verið námskeið um gerð og notkun félagshæfnisagna. Fræðsluefnið 
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getur því orðið mikilvægt viðbót við íslenskt efni á þessu sviði. Foreldrar virðast margir hverjir 

vera háðir fagfólki þegar kemur að því að nota þessa aðferð inn á heimilinu. Með fræðsluefninu 

vonumst við til að geta einnig leiðbeint foreldrum sem og gefið þeim dæmi um sögur sem þau 

geta notað til hliðsjónar þegar þau semja sögur fyrir börnin sín. 
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9. Lokaorð 

Eftir að hafa unnið þessa greinargerð sjáum við enn frekar mikilvægi þess að aðstoða börn við að 

skilja félagslegar aðstæður. Við tengjum félagsleg samskipti barna við mikilvægi þess að örva 

félagsfærni og útskýra æskilega hegðun með félagshæfnisögum. Við leggjum þannig grunninn að 

því hagnýta fræðsluefni sem fylgir greinargerðinni.  

 Við vonum að fræðsluefnið okkar auðveldi öllum þeim sem hafa áhuga á að nýta sér 

aðferðina að útbúa og nota félagshæfnisögur. Fræðsluefnið getur einnig aðstoðað fagfólk, svo 

sem þroskaþjálfa, við að dýpka þekkingu sína á félagslegum samskiptum barna og 

félagshæfnisögum. Félagsfærni er mikilvæg öllum og viljum við undirstrika að hægt er að nota 

aðferðina með fjölbreyttum hópi barna. Kostur félagshæfnisagna er að hver saga er 

einstaklingsmiðuð og aðlöguð að þörfum barnsins. Mikilvægt er fyrir velferð barnsins að finna 

jákvæðar leiðir til að barnið lendi ekki sífellt upp á kannt við félaga sína. Fræðsluefnið auðveldar 

þeim sem vilja skrifa félagshæfnisögu vinnuna með leiðbeiningum og dæmum um sögur sem 

hægt er að styðjast við. Félagshæfnisögur geta aðstoðað mörg börn að skilja betur félagsleg 

samskipti og gert þau betur í stakk búin til að takast á við félagslegar aðstæður. 
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