
Lokaverkefni til B.A.-gráðu 

    

    

    

    

 

 

 

VináttaVináttaVináttaVinátta    
Að efla félagsfærni barna með þroskaraskanir, Að efla félagsfærni barna með þroskaraskanir, Að efla félagsfærni barna með þroskaraskanir, Að efla félagsfærni barna með þroskaraskanir,     

hvað geta þroskaþjálfar gert?hvað geta þroskaþjálfar gert?hvað geta þroskaþjálfar gert?hvað geta þroskaþjálfar gert?    

    

    

Drífa Skúladóttir 

100580-5869 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaraháskóli Íslands 

Þroskaþjálfabraut 

Maí 2008 



Kennaraháskóli Íslands  Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfabraut-fjarnám  Drífa Skúladóttir 

 2  

 

Útdráttur 

Sú breyting hefur orðið í þjóðfélaginu síðustu áratugi að börn með þroskafrávik eru orðnir virkari 

þátttakendur í samfélaginu og verður blöndun fatlaðra og ófatlaðra stöðugt meiri.  Því er orðið 

auðveldara að koma á samskiptum milli barna, bæði fatlaðra og ófatlaðra.  Með því að efla ákveðna 

félagslega þætti hjá börnum með þroskaraskanir og veita þeim tækifæri og reynslu eru möguleikar 

þeirra meiri til að mynda góð samskipti eða vináttutengsl við jafningja eða jafnaldra.    

Í þessari ritgerð er fjallað almennt um félagsþroska barna og vináttu.  Megináherslan er lögð 

á börn með þroskaraskanir á aldrinum 7-12 ára og eru skoðaðar þær hindranir sem standa í þeirra 

vegi til að mynda vináttutengsl.  Hliðsjón er tekin af ýmsum kenningum og rannsóknum 

fræðimanna á sviði uppeldis- og fötlunarfræða.  Að lokum eru kynntar til sögunnar tveir farvegir 

sem þroskaþjálfar geta fylgt til að þjálfa góða samskiptafærni.        
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1  Inngangur 

Í gegnum reynslu mína í starfi hef ég orðið vör við það að börn með þroskafrávik eiga oft á tíðum í 

erfiðleikum með að mynda vináttutengsl og eiga jafnvel enga vini.  Hef ég einnig fengið þetta 

staðfest hjá foreldrum barnanna.  Þegar ég hóf nám í þroskaþjálfun fór ég fljótlega að velta því fyrir 

mér hvort að hægt væri að nýta sérfræðiþekkingu þroskaþjálfa til að vinna bug á þessu vandamáli 

og varð það kveikjan að vali mínu á lokaverkefni þessu.  Við gerð þessa verkefnis hef ég rætt við 

fólk sem starfar á sviði mennta- og félagsmála barna og hafa flestir tekið undir það sjónarmið að 

mörg sóknarfæri megi finna fyrir þroskaþjálfa á þessu sviði, þá ýmist inni í skólakerfinu eða í 

almennum félagsstörfum.   

Ég lít þó í raun ekki svo á að hér sé beinlínis um sóknarfæri að ræða heldur sé þroskaþjálfum 

bæði rétt og skylt, samkvæmt ákvæðum íslenskra laga og alþjóðlegra sáttmála, að nýta þekkingu 

sína til að draga úr áhrifum þeirrar fötlunar sem börn með þroskafrávik glíma við og auka hæfni 

þeirra til starfa og þátttöku í daglegu lífi.  Er það bæði til þess fallið að uppfylla þau réttindi sem 

börnunum hefur verið tryggð til að njóta sómasamlegs lífs auk þess sem slík aðstoð auðgar mannlíf 

í samfélaginu.  Það er engum í hag að börn með þroskafrávik einangrist frá eðlilegum mannlegum 

samskiptum, enda er þá líklegra en ekki að þau eigi erfiðara með að standa á eigin fótum þegar síðar 

á lífsleiðina er komið. 

Í grófum dráttum má segja að verkefnið skiptist í tvo hluta, þar sem í fyrri hlutanum er 

einkum fjallað um kenningar og skoðanir fræðimanna um málefnið.  Er þar fyrst fjallað almennt um 

hugtakið félagsleg hæfni og í framhaldinu er hugtakið tengt við þann hóp sem hér er til umfjöllunar, 

þ.e. 7-12 ára gömul börn með þroskafrávik.  Í kjölfarið er fjallað almennt um vináttu og hvaða 

þættir það eru sem þarf sérstaklega að styrkja til að efla hæfni einstaklinga til að eignast vini.  Fyrri 

hlutinn endar á umfjöllun um félagslega sjónarhornið innan fötlunarfræða og þau lög og reglugerðir 

sem varða umfjöllunarefnið.  Í síðari hluta verkefnisins færist áherslan á hvaða hlutverk 

þroskaþjálfar geta haft í því skyni að efla félagshæfni barna með þroskaraskanir.  Þar er varpað fram 

tveimur aðferðum sem þroskaþjálfar geta valið í því skyni, þ.e. lífsleikni og samvinnunám.  Er þar 

bæði fjallað almennt um hvað felst í þessum námsleiðum og hvernig þroskaþjálfar geta nýtt sér þær 

til að efla félagslega hæfni umrædds hóps.  Niðurstaðan er í stuttu máli sú að lífsleikni og 

samvinnunám geta nýst þroskaþjálfum vel í starfi þegar unnið er með félagshæfni.  Með því að nota 

þessar námsleiðir annað hvort í sitt hvoru lagi eða saman eiga þroskaþjálfar að geta eflt félagsfærni 

barna með þroskafrávik og þ.a.l. eiga börnin að vera betur í stakk búin til að mynda vináttutengsl.  

Þá kem ég með tillögu að því hvernig þroskaþjálfar geta komið inn í kennsluna.  Nefni ég í því 

samhengi að þroskaþjálfar geta unnið með skólafærni þar sem áhersla er lögð á að kenna börnunum 

hvernig þau hafa samskipti sín á milli, við kennarana og aðra í skólanum, sem og aðra færni sem 

viðkemur skólanum. 
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2  Félagsleg hæfni  

Í þessum kafla verða nokkur grunnhugtök sem tengjast viðfangsefninu útskýrð og lítillega fjallað 

um þær kenningar sem fræðimenn hafa sett fram í tengslum við þau.  Í upphafi verður stuttlega 

fjallað almennt um hugtökin en þegar líður á kaflann færist áherslan nær megin viðfangsefni 

ritgerðarinnar, þ.e. að kenningum og hugtökum sem varða börn með þroskaraskanir. 

2.1  Hvað er félagsleg hæfni? 

Félagsleg hæfni er hæfni til að tjá bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í samskiptum við aðra.  

Þá felst í hugtakinu hæfni til að sýna viðeigandi hegðun miðað við aðstæður þannig að samræmi sé 

á milli tjáningar í orðum og án orða.  Sá sem er félagslega hæfur áttar sig vel á aðstæðum og gerir 

sér grein fyrir því hvenær líklegt sé að hegðun hans mæti jákvæðum viðbrögðum.  Meginforsenda 

þjálfunar í félagslegri hæfni er að hana sé hægt að læra sem hverja aðra hegðun, þótt námið reynist 

fólki mismunandi erfitt.  Þau markmið sem sett eru í þjálfuninni taka mið af því.1 

Hugtakinu félagsleg hæfni er oft skipt í þrjá meginþætti.  Í fyrsta lagi er það tjáningarhæfni 

einstaklinga, sem  er hæfni til að tjá sig við aðra, bæði í orðum og án orða.  Í því felst tjáning eigin 

tilfinninga, óska eða skoðana.  Annar meginþátturinn er túlkunarhæfni, sem er hæfni til að túlka orð, 

látæði og hegðun annarra.  Í þriðja lagi er það hæfni einstaklinga til að bregðast við í samræmi við 

þær aðstæður sem upp geta komið í samskiptum.2   

Nátengt hugtakinu félagsleg hæfni er hugtakið félagsleg hegðun, sem hefur verið eitt af 

lykilhugtökunum í almennum félagsfræðikenningum í gegnum tíðina.  Einn þekktasti 

kenningasmiður félagsfræðinnar, Emile Durkheim (1858), hafði með framsetningu sinni mikil áhrif 

á aðgreiningu mannfræði í félagslegan þátt og líffræðilegan þátt.  Byggði Durkheim kenningar sínar 

hvað þetta varðar einkum á þremur mismunandi nálgunum, þ.e. að nauðsynlegt væri að skoða 

félagslega þætti í samhengi við aðra þætti samfélagsins, að félagsleg hegðun væri lærð og 

ákvarðaðist af félagslegum hefðum, og að samfélög þróuðust frá einföldum til flókinna samfélaga.3 

 Durkheim kom einnig fram með hugtökin félagslegar staðreyndir (social fact) og félagsleg 

samvitund (collective consciousness), hugtök sem margir aðrir mannfræðingar hafa notfært sér og 

skýrt nánar.  Hugtakið félagslegar staðreyndir skilgreindi Durkheim sem gerðir eða hugsanir sem 

neytt hefur verið upp á meðvitund einstaklinga, annað hvort í gegnum samfélagið sjálft eða í 

gegnum þær reglur eða stofnanir sem stjórnvöld hafa sett á fót.4  Fræðimenn samtímans hafa sett 

fram kenningar sem byggja á þessum sjónarmiðum Durkheim, þ.e. að það sé félagslega ákvarðað 

                                                 
1   Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:44 
2  Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:44 
3 Layton, 1997:19. 
4 Layton, 1997:19. 
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hvaða hópar samfélagsins teljast eðlilegir, mikils metnir eða lítils.5    Þetta hugtak á í raun enn 

frekar við um þann hóp sem hér er fjallað um heldur en samfélagið almennt, eins og nánar verður 

komið að síðar.  Hugtakið félagsleg samvitund notaði Durkheim hins vegar um þær sameiginlegu 

tilfinningar og hvatir sem myndast í ákveðnum hópum, sem mynda eins konar lím sem heldur 

samfélaginu saman.6  Þessar hugmyndir Durkheim koma einnig til álita þegar fjallað er sérstaklega 

um félagsfærni barna með þroskaraskanir, eins og verður komið betur að þegar fjallað verður um 

samskipti þeirra og vináttu. 

Í samræmi við þetta gagnrýndi Durkheim þá áherslu sem mannfræðingar lögðu á 

einstaklinginn og þarfir hans og taldi að frekar ætti að skoða samfélagið sem heild og rannsaka 

byggingu þess.  Samkvæmt Durkheim hafa félagsleg fyrirbæri félagslegar afleiðingar sem eru ekki 

ákvarðaðar af einstaklingnum sjálfum.  Hann tók sem dæmi að þegar við hegðum okkur eins og 

bróðir, systir eða maki, þá erum við að hlýða ákveðnum skipunum sem samfélagið hefur þegar 

mótað okkur með.  Ef einstaklingur hegðar sér gegn þessum gildum verður hann fyrir þrýstingi 

samfélagsins og sætir einhvers konar refsingu.7  

Hugmyndir Durkheim um að félagsleg fyrirbæri hafi félagslegar afleiðingar koma heim og 

saman við umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  Segja má að einstaklingar með þroskafrávik séu oft 

dæmdir af öðrum í samfélaginu, margir sjá fötlun þeirra fyrst og svo einstaklinginn.  Þess vegna er 

mikilvægt að raddir einstaklinga með þroskafrávik fái að heyrast og þeir verði metnir af eigin 

verðleikum fremur en út frá fötlun þeirra.  

2.2  Félagsþroski barna 

Kenningar á sviði félagsfræði og félagslegra samskipta varða ekki einungis allan almenning heldur 

hafa fræðimenn einnig lagt fram kenningar og rannsóknir um sérstaka hópa innan samfélagsins.  

Einn stór þáttur hafa verið kenningar um félagsleg samskipti barna og áhrif slíkra samskipta á 

þroska þeirra. 

John Bowlby (1907-1990) kom fram með áhugaverða blöndu af sálgreiningar- og 

líffræðilegum hugmyndum um félagsþroska barna.  Hann var sammála Freud að grunnurinn að 

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

sálrænt áfall í þessum samskiptum hefðu varanleg áhrif á þroska barna.  Því ákvað hann að beina 

athygli sinni að samskiptum móður og barns þar sem það eru venjulega fyrstu tengslin sem barnið 

myndar.  Hann var þeirrar skoðunar að þróun einstaklingsins byrjaði með því að börn fæddust með 

ósjálfráða hegðun sem kallaði fram viðbrögð frá öðrum, s.s. bros, grátur og augntengsl.  Þá er það 

eins farið með móðurina að hún bregst við hegðun barnsins nánast ósjálfrátt.  Þegar barnið grætur 

                                                 
5 Dóra S. Bjarnason, 1987:150. 
6 Layton, 1997:19-20. 
7 Layton, 1997:19-20. 
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þá hleypur móðirin til og þegar hún talar við barnið sitt þá talar hún í blíðri tóntegund.  Saman 

mynda þessar keðjuverkandi hegðanir órjúfanleg tengsl á milli móður og barns.8 

 Á grundvelli þessarar kenningar bætti Bowlby við hugmyndum sem að hann taldi 

nauðsynlegar varðandi þroska einstaklingsins.  Hann taldi að tilhneiging til að mynda sterk 

tilfinningaleg tengsl við tiltekinn einstakling væri grundvallarþáttur í eðli mannsins sem væri þegar 

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

sem mynda og halda nálægð á milli foreldris og barns.  Þá taldi Bowlby að börnum með örugga 

tengslamyndun frá fæðingu gengi betur að mynda náin sambönd síðar á lífsleiðinni, þau yrðu frekar 

leiðtogar í sínum hópi og hefðu gott sjálfstraust.9   

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

(affectional bond) og tengsl út frá væntumþykju (attachment bond).  Ástríðutengsl eru tengsl á milli 

tveggja aðila sem endast lengi þar sem félaginn er nauðsynlegur sem einstakur einstaklingur og 

getur ekki verið skipt út fyrir annan.  Væntumþykjutengslin eru þegar einstaklingur finnur fyrir 

öryggi í sambandi.  Því telja Bowlby og Ainsworth að samband foreldra og barna séu 

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

sem foreldrar finna ekki til öryggis frá börnunum en í staðinn mikla væntumþykju.10  

Willard W. Hartup (1960) telur að börn þurfi félagsleg samskipti á tvo vegu, þ.e. lárétt og 

lóðrétt samskipti.  Lóðrétt samkipti kallar Hartup þau samskipti sem börn eiga við foreldra, 

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

bóginn í stað þess að vera gagnkvæm, þ.e. fullorðni aðilinn er meira að leiðbeina og veita barninu 

huggun í stað þess að leika við barnið.  Lárétt samskipti eru á milli aðila með sömu eða svipaða 

reynslu, t.d. á milli barna innbyrðis, en slík samskipti eru gagnkvæm og á jafnréttisgrundvelli.11 

 Hartup telur að þessar tvær tegundir samskipta þjóni mismunandi markmiðum fyrir börnin 

og að þörf sé á þeim báðum svo að börnin þrói með sér skilvirk félagsleg tengsl.  Lóðrétt tengsl eru 

nauðsynleg til að börn finni að þau séu vernduð og finni fyrir öryggi.  Við þessi tengsl verður til 

grunnur hjá barninu sem þau þurfa til að byggja upp félagsþroska.  Í láréttu tengslunum læra börn 

það sem þau geta einungis lært hjá jafningum sínum, þ.e. samvinnu, samkeppni og um einlæga 

vináttu.12  

 Barnið er virk félagsvera frá fæðingu og gerir kröfur um að því sé sinnt.  Segja má að þörf 

þess fyrir tilfinningatengsl sé meðfædd og ef henni er ekki fullnægt getur barnið smám saman misst 

áhugann á að komast í samband við aðra, verður óvirkt, dapurt og missir lífslöngunina.13  Þegar við 

                                                 
8 Bee, Helen. 2000:280. 
9 Bee, Helen. 2000:319. 
10 Bee, Helen 2000:319. 
11 Bee, Helen 2000:318. 
12 Bee, Helen 2000:318 
13 Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:45 
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lesum í tilfinningar annarra byggist það á vitsmunaþroska okkar og félagslegum upplýsingum en 

við öðlumst þessa getu smám saman allt frá fæðingu.  Þau börn sem geta upplifað og tekið eftir 

tilfinningaástandi annarra og í framhaldinu af því sýnt viðeigandi viðbrögð, eru vinsælli í 

barnahópnum og hafa meiri félagslega færni.14  

 Telja mætti að láréttu tengslin sem Hartup talar um séu oft á tíðum minni hjá börnum með 

þroskahamlanir vegna frávika í félagslegum þroska.  Þau eiga oft lítil samskipti við önnur börn og 

fá þar af leiðandi minni reynslu og æfingu til að læra af þeim.  Því skiptir miklu máli að börnunum  

með þroskafrávik séu sköpuð tækifæri til að mynda tengsl við jafningja sína. 

2.3  Börn með þroskafrávik 

Umtalsverður hópur barna býr við ýmis konar meðfædd frávik í hegðun og þroska, sem geta haft 

áhrif á getu þeirra til félagslegra samskipta og aðlögunar á uppvaxtarárunum og geta leitt til 

erfiðleika á fullorðinsárum.  Þessi frávik eru misalvarleg og hafa þar af leiðandi mismunandi áhrif á 

líf barns og stöðu þess í nútíð og framtíð.  Börn með þroskafrávik þurfa oft á tíðum á einhvers konar 

þjálfun, meðferð eða sérkennslu að halda.  Með slíkri hjálp geta börnin betur tekist á við sín   

vandamál og átt samleið með jafnöldrum sínum sem og öðrum í framtíðinni.  

 Þroskahömlun er algengasta fötlun barna og ungmenna.  Nálægt 40 börn fæðast á Íslandi á 

hverju ári, sem falla undir skilgreiningu á þroskahömlun.15  Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, 

WHO, skilgreinir þroskahömlun sem staðnaðan eða ófullkominn þroska hugans sem einkennist af 

skerðingum á ýmis konar færni er fram kemur í þroskaskeiði einstaklingsins.  Um er að ræða færni 

sem stuðlar að vitsmunaþroska í víðustu merkingu, t.d. þekkingu, mál- og hreyfigetu, félagslegri 

færni og aðlögun.16  Með erfiðleikum í félagslegri aðlögun er átt við að barnið eigi erfitt með að 

aðlagast þeim kröfum sem gerðar eru til jafnaldra þeirra um félagsleg samskipti og hegðun.   

 Færni barna með þroskahömlun ræðst af alvarleika frávika í þroska þeirra en ekki síður af 

þeirri aðstoð sem börn og foreldrar þeirra njóta.  Þar sem þroski barna með þroskahamlanir er 

jafnan hægari en hjá jafnöldrum þeirra, getur það orðið til þess að þau eiga í erfiðleikum með 

félagsleg samskipti.  Í uppeldisfræði er nú aukin áhersla lögð á félagslega færni, aðlögunarhæfni og 

hegðun hjá börnum með þroskahamlanir, því þeir þættir verða mikilvægari fyrir börn eftir því sem 

þau eldast.  Félagsleg færni getur ráðið úrslitum um hvort börn með þroskahömlun fari í almennan 

skóla eða þurfi á sérúrræðum að halda.  Telja verður að hagnýt færni, félagsþroski og hegðun ráði 

án efa meiru um hvernig börnum með þroskahömlun vegnar síðar í lífinu en árangur í almennum 

námsgreinum.17   

 Flestir telja að gefandi samskipti séu eitt af því mikilvægasta í lífinu.  Í traustum 

                                                 
14 Bee, Helen, 2000:320 
15 Tryggvi Sigurðsson, 2003. 
16 Tryggvi Sigurðsson, 2000:12. 
17 Tryggvi Sigurðsson, 2000:13. 
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samböndum við annað fólk ræktar einstaklingurinn eigin tilfinningar og lærir að gefa og þiggja ást 

og umhyggju.  Til þess að efla félagslega færni barna með þroskahömlun er mikilvægt að lögð sé 

áhersla á hvernig góð samskipti fara fram og hvernig slík samskipti eru kennd eins og komið verður 

að síðar.      

 

3  Miðbernska 

Eins og fram hefur komið þá eru börn á aldrinum 7-12 ára hér sérstaklega til umfjöllunar.  Hér á 

eftir verður þetta æviskeið sérstaklega skoðað með hliðsjón af kenningum fræðimanna.   

3.1  Þroski 7-12 ára barna 

Að vita, geta og öðlast færni á öllum sviðum er takmark barna á þessu tímabili.  Á þessu skeiði   

nýta börn og prófa það sem þau hafa lært á árunum á undan og búa sig undir næsta tímabil, sem eru 

unglingsárin.  Tími miðbernskunnar hefur stundum verið kallaður “félagslegu” árin af því að börn á 

þessum aldri eru sérstaklega virk og opin og eru árekstrar við foreldra og umhverfi minni en á 

öðrum æviskeiðum.  Þetta tímabil er mjög mikilvægt í þroskaferli barna og það er á þessum árum 

sem börn þjálfa ýmsa eiginleika og færni sem þau þurfa á að halda á fullorðinsárum.  Börn á 

þessum aldri öðlast skýrari sjálfsmynd, eigin samvisku og siðferðismat til að styðjast við.  Á þessu 

tímabili má oft greina að börn hafa mótað eigin persónuleika, t.d. er hægt að sjá hvort barn er 

opinskátt og framtakssamt eða feimið og hlédrægt.  Persónuþroskinn helst í hendur við 

félagsþroskann.  Félagsleg virkni og félagslegur áhugi eru sjaldan meiri en einmitt í miðbernskunni.  

Miklu máli skiptir að vera viðurkenndur og metinn af jafningjum og börn sem finna ekki slíkt finnst 

þau vera einmana og útundan.  Þau börn sem standa sig vel félagslega öðlast sjálfstraust en aftur á 

móti finna þau börn sem einangrast til vanmáttarkenndar.  Á þessum árum eru það oft jafnaldrar 

sem meta hvers virði hver og einn er og skynja börnin mjög vel hver staða þeirra er innan um önnur 

börn, hvort þau eru vinsæl eða óvinsæl og hvort þau þykja skemmtileg og eftirsóknaverð eða 

leiðinleg og fráhindrandi.18   

Vináttusambönd sem börn mynda í miðbernsku verða sífellt flóknari eftir því sem barnið 

eldist.  Þegar börn eru orðin 9-10 ára gömul gera þau þær kröfur til vina sinna að vináttan sé 

gagnkvæm, að vinur svíki aldrei, deili með vini sínum bæði slæmu og góðu og sé alltaf til taks 

þegar hjálpar er þörf.  Þá telja ýmsir sérfræðingar að hæfileikinn til að mynda náin sambönd við 

vini búi börnin undir ástrík og heilsteypt sambönd síðar á lífsleiðinni.19   

Það er ljóst að margt er að gerast í félagsþroska barna í miðbernsku.  Það er kannski einkum 

á þessu tímabili sem börn með þroskahömlun dragast aftur úr jafnöldrum sínum í þroska vegna þess 

                                                 
18 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:91-93. 
19 Uppeldishandbókin, 2000:125-126. 



Kennaraháskóli Íslands  Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfabraut-fjarnám  Drífa Skúladóttir 

 10  

hversu ör félagsþroski er almennt á þessum árum.   

3.2  Kenningar fræðimanna 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar sem tengjast miðbernsku.  Þær helstu eru raktar hér á eftir 

en þær varða einkum tilfinningagreind, siðferðisgreind og vitsmunalega greind barna.   

3.2.1  Kenningar Erikson 

Erik H. Erikson (1902-1994) var einn helsti sálfræðingur/sálgreinandi 20. aldarinnar.  Samkvæmt 

kenningum hans skiptist þróun sjálfsins í átta æviskeið.  Hvert og eitt þeirra einkennist af 

félagssálfræðilegum átökum sem geta fylgt í kjölfar þeirra krafna sem samfélagið setur fram.  Það 

sem ræður úrslitum á hverju átakaskeiði er það hvernig sjálfsmynd barnsins mótast og hvaða 

skilaboð barnið fær hjá þeim sem skipa stærstan sess í uppeldi þess.  Telur Erikson af því megi ráða 

hvort barnið verði hæfur einstaklingur eða ekki.20  Á hverju skeiði telur Erikson að einstaklingurinn 

þurfi að takast á við óumflýjanleg vandamál sem krefjast lausna.  Í miðbernsku er barnið á fjórða 

stigi æviskeiðsins, en Erikson tengir það stig við virkni eða vanmáttarkennd.21 Stigið einkennist af 

löngun barnsins til þess að handfjatla hluti og læra um þá.  Sú afstaða og virkni sem leiðir af 

lönguninni hefur þau áhrif að barnið fer að taka eftir reglum, kerfi og skipulagi.  Þannig öðlast 

barnið skilning á umhverfinu og því er virkni barnsins mikilvæg.  Þegar nemandi öðlast skilning á 

getu sinni í gegnum árangur í ögrandi verkefnum þróast virknin.  Ef gert er lítið úr árangri barnsins 

og það upplifir að því mistakist aftur og aftur getur vanmáttarkennd náð tökum á því svo að það 

missir áhugann.  Af því að barnið er að stíga sín fyrstu skref í skóla er mikilvægt að skólinn móti 

reglur, kerfi og skipulag.  Því ætti að vinna mikið með verklega nálgun á viðfangsefnum.  Barnið 

þarf að fá að vita ef það nær árangri og það þarf að fá krefjandi verkefni, verkefni við hæfi, svo að 

það upplifi að það nái árangri.  Á þessu stigi er mikilvægt að barnið nái árangri til að viðhalda 

virkni og áhuga.22 

 Þar sem Erikson telur að barn þrói með sér virkni þegar það hefur öðlast skilning á getu 

sinni við að leysa ögrandi verkefni er mikilvægt að þau fái verkefni við sitt hæfi.  Þessi sjónarmið 

eiga sérstaklega við um börn með þroskafrávik enda má ætla að fái þau sömu verkefni og jafnaldrar 

þeirra upplifi þau vanmáttarkennd og missi áhugann á því sem þau taka sér fyrir hendur.  Það gæti 

því verið góð leið, líkt og Erikson bendir á, að nota verklega nálgun sem í flestum tilfellum hentar 

börnum með þroskafrávik betur. 

3.2.2  Kenningar Goleman 

Árið 1995 gaf Daniel Goleman (1946), sálfræðingur og blaðamaður, út bók sem heitir á íslensku 

                                                 
20 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004:32. 
21 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:56-57. 
22 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:57-58. 
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Tilfinningagreind.  Hann byggir umfjöllun sína á rannsóknum annarra fræðimanna, bæði 

sálfræðinga og taugalífeðlisfræðinga, auk þess að afla heimilda um fjölda rannsókna á sviði 

tilfinninga.  Samkvæmt Goleman þá er fyrsti skólinn í tilfinningamálum fjölskyldulífið.  Þar lærist 

hvaða tilfinningar við höfum til okkar sjálfra og hvernig við bregðumst við þessum tilfinningum, 

hvernig við eigum að láta í ljós vonir okkar og ótta og hvernig aðrir bregðast við tilfinningum 

okkar.  Segir Goleman það skipta miklu máli hvernig tilfinningalegt uppeldi er, þ.e. hvað foreldrar 

segja við börn sín og hvernig framkoma þeirra er gagnvart þeim.  Einnig skiptir það máli hvernig 

samskiptum foreldranna sjálfra er háttað og hvernig þau tjá tilfinningar sínar.23 

 Goleman skilgreinir tilfinningagreind sem persónulega færni sem er sjálfsvitund (að þekkja 

eigin tilfinningar), sjálfsstjórnun (að hafa stjórn á tilfinningum sínum) og áhugahvöt (að hvetja 

sjálfan sig).  Hann talar um félagslega færni, þ.e. að þekkja tilfinningar annarra, að vera fær í 

samskiptum og að ráða við náin sambönd.   

 Tilfinningahæfni/vanhæfni má oft rekja til ávana sem einstaklingur lærir snemma á ævinni.  

Þessir ávanar skipa sér sess sem hluti af daglegu lífi um leið og móta einstaklinginn.  Þá kemur fólk 

sér upp vanabundnum hugsunum, tilfinningum og athöfnum og taugatengingarnar sem styðja það 

verða sterkar.  Tengingar sem ekki eru notaðar verða veikari.24  Að þekkja eigin tilfinningar, hafa 

stjórn á þeim og hvetja sjálfan sig skiptir miklu máli þegar kemur að því að mynda vináttutengsl.  

Því má segja að hugmyndir Goleman tengist vináttunni sterkum böndum og ættu þroskaþjálfar að 

hafa þær í huga þegar þeir vinna að félagsfærni barna. 

3.2.3  Kenningar Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) skilgreindi fjögur þroskastig greindar þar sem hvert stig um sig hefði 

ákveðin einkenni.  Eitt af þroskastigunum kallar hann stig hlutbundinna aðgerða hjá börnum á 

aldrinum 7-11 ára.  Segir Piaget að á þessum aldri taki rökhugsun barna miklum framförum, þau 

komi fram með eigin skýringar á hlutum og fyrirbærum og byrja að rökræða.  Barnið nái á þessum 

tíma tökum á því að rekja hugsun sína fram og til baka og verði smám saman færara um að vinna 

með öðrum.   Það ruglist ekki lengur á eigin sjónarhorni og annarra og leggi að mestu leyti niður 

sjálflægt tal.  Á stigi hlutbundinna aðgerða telur Piaget að börn geti fyrst farið að fylgja flóknum 

leikreglum.  Börnin hafa ekki fullmótaða rökhugsun sem felst í því að gera sér grein fyrir tengslum 

hugmynda og fyrirbæra og að samhæfa mismunandi sjónarhorn.  Þessi hæfileiki þroskast smám 

saman eftir að aðgerðahugsun er fengin.25  Með auknum greindarþroska kemur fram meiri þörf fyrir 

félagsskap og aukinn skilningur á ýmsum andlegum verðmætum.  Greindin hefur áhrif á bæði 

tilfinningar og siðgæðisþroska barna.  Með aukinni hæfni til að setja sig í spor annarra kemur 

                                                 
23 Goleman 2000:192-193. 
24 Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:33. 
25 Aldís Guðmundsdóttir, 1992:195-196. 
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samkennd og samhyggja með öðrum.  Allt þetta nær ekki hámarki fyrr en á næsta stigi sem 

jafnframt er loka stig þroskans, stig formlegra aðgerða.26    

 Samkvæmt Piaget eru miklar framfarir á rökhugsun barna á þessum árum.  Börn með 

þroskahamlanir eiga oft á tíðum erfitt með að vinna með jafnöldrum sínum vegna skorts á rökrænni 

hugsun.  Af þessum sökum eiga þau erfiðara með að setja sig í spor annarra og sýna öðrum 

samkennd og samhyggju.    

3.2.4  Kenningar Kohlbergs 

Kenningar Lawrence Kohlbergs (1927-1987) eru um margt líkar kenningum Piaget um þróun 

vitsmunaþroska.  Hann gerir ráð fyrir því að siðgæðisvitund þróist fyrir tilstilli aðlögunar, þ.e. 

samlögunar og aðhæfingar.  Samlögun er þegar barnið tekst á við umhverfið í samræmi við getu 

sína, þarfir og skoðanir, en aðhæfing er þegar barnið reynir að aðlagast umhverfi sínu.  Byggjast 

þessi hugtök Kohlbergs á því að einstaklingurinn leiti eftir vitrænu jafnvægi á milli hugsana og 

umhverfis.   

Kohlberg skilgreinir siðgæði sem réttlæti.  Hann kemst að því að hugmyndir okkar um 

réttlæti breytast úr mjög frumstæðum hugmyndum um réttlæti, þ.e.a.s. hugmynd barns um að rétt 

athöfn sé sú sem forðar því frá refsingu, yfir í hugmyndir fullorðinna um að rétt athöfn sé skilgreind 

með tilliti til viðmiða sem allt samfélagið hefur samþykkt.  Líkt og Piaget þá telur Kohlberg 

kenningu sína vera algilda ,,universal” sem þýðir að allir ganga í gegnum sama ferlið hvað snertir 

hugmyndir um réttlæti, hvar sem er í heiminum og óháð menningu.27   

Samkvæmt Kohlberg er vitsmunaþroski forsenda þroska kynhlutverks, börnin þurfa að 

öðlast ákveðinn skilning á kynferði áður en félagsleg reynsla fer að móta kynferðisvitund þeirra.  

Ólíkt sálkönnun og félagsnámskenningum gerir kenning Kohlberg ráð fyrir að börn öðlist fyrst 

stöðuga og þroskaða kynímynd en fari síðan að leita eftir fyrirmyndum af sama kyni.  Kohlberg 

telur að börn gangi í gegnum þrjú stig þegar þau öðlast skilning á kynhlutverki sínu.28 Rannsóknir 

hafa verið gerðar á stigakenningum Kohlberg og benda þær til þess að einstaklingar fari í gegnum 

stigin í réttri röð og siðgæðisþroski aukist með auknum aldri.   

Menn hafa rannsakað hvort almenn vitræn færni og félagsþroski hafi áhrif á þróun 

siðferðilegrar ígrundunar.  Niðurstöður hafa bent til þess að færnin að setja sig í spor annarra og sjá 

hlutina út frá sjónarhóli annarra sé nauðsynleg forsenda þess að komast á stig hefðbundins 

siðgæðismats en hún er þó ekki nægjanleg.  Til þess að komast á skeið sjálfstæðs siðgæðismats er 

nauðsynlegt að hafa komist á stig formlegra aðgerða samkvæmt Piaget en það er heldur ekki 

nægjanlegt.  Það þarf sem sagt eitthvað meira til en vitræna færni eingöngu.  Þetta er í góðu 

                                                 
26 Aldís Guðmundsdóttir, 1992:197. 
27 Shaffer, 2001:219-220. 
28 Shaffer, 2001:250. 
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samræmi við hugmyndir Kohlbergs sjálfs.  Hann segir að vitrænn þroski sé bara ein af 

forsendunum. Önnur forsenda er félagsleg reynsla.  Hann leggur mikla áherslu á mikilvægi 

samskipta bæði við foreldra og jafnaldra.  Öfugt við Piaget þá hagnýtti Kohlberg kenningu sína og 

lét til sín taka i skólamálum og kennslu.  Hann útbjó námsefni sem varð mjög vinsælt á áttunda 

áratugnum þar sem megin aðferðin var að láta börn og unglinga takast á við svokallaðar klípusögur, 

en þær fela í sér raunhæf verkefni þar sem nemendur þurfa að kljást við að leysa ýmis konar 

félagsleg vandamál.29   

Eins og áður hefur komið fram þá eiga börn með þroskafrávik oft á tíðum erfitt með að setja 

sig í spor annarra og því geta þau átt í erfiðleikum með að þróa með sér siðferðiskennd.  Jafnframt 

segir Kohlberg að félagsleg reynsla sé börnum nauðsynleg til að efla siðgæðisvitund.  Því má ætla 

að mikilvægt sé að börn með þroskafrávik fái tækifæri til að efla samskipti sín við aðra, eins og 

kemur fram í neðangreindum rannsóknum.  

  

4  Rannsóknir  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar.  Hér verður einkum 

litið til rannókna sem gerðar hafa verið hér á landi sem og í Bandaríkjunum.  Megin áherslan er 

lögð á rannsóknir sem varða samskipti barna og félagslega þátttöku barna með þroskafrávik en þær 

rannsóknir gefa hugmyndir um hvaða þættir það eru sem standa í vegi fyrir börnum með 

þroskahömlun til að mynda vináttu.  Þá verður einnig litið til rannsókna sem varða samskipti á milli 

barna með þroskafrávik og ófatlaðra barna.     

4.1  Rannsóknir á samskiptum barna  

G. Stanley Hall (1844-1924) rannsakaði samskipti barna sín á milli.  Hann taldi að þegar börn herma 

eftir hvert öðru verða framfarir í þroskaferli þeirra með því mynda þau félagslegt innsæi og finna að 

þau eru einstaklingar sem tilheyra hópi.  Stanley Hall taldi að með því að börn nái að þroskast með 

hvert öðru, hjálpi það þeim til að aðgreina sig frá foreldrum sínum.   

 Aðrar kenningar á þessum tíma lögðu einnig áherslu á að samskipti milli barna væri 

mikilvægur þáttur í þroska þeirra.  James Mark Baldwin (1861-1934)  hafði áhuga á að skoða 

hvernig börn breytast úr því að vera einn einstaklingur í það að verða virkur hluti í samfélagi fólks.  

Hann trúði því að það að vera hluti af einhverju liði væri mikilvægur þáttur í því ferli.  Á svipaðan 

hátt lagði John Dewey (1859-1952) mikið upp úr því að börn lærðu óbeint í gegnum leik, þar sem 

félagsleg reynsla væri það helsta sem þau myndu læra.  Hann trúði því að leikvellir ættu að vera 

eins og líkan af lýðræðislega stjórnuðum borgum með borgarstjórum, lögreglustjórum og öðrum 

                                                 
29 Shaffer, 2001:521. 
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opinberum starfsmönnum svo að börnin gætu undirbúið sig fyrir fullorðinsárin.   

 Þessi áhersla á samskipti barna virðist svo augljós að ætla mætti að samskipti væru 

lykilatriði í öllum kenningum um þroska mannsins.  Hins vegar tóku við nýjar áherslur á árunum í 

kringum 1920.  Þar var áhersla frekar lögð á það sem var að gerast í einstaklingunum sjálfum, þ.e.  

tilfinningar þeirra, eðlisávísun, markmið og vandamál.   Minni áhersla var lögð á samskipti.  Svo 

kom endurvakning þessa eldri sjónarmiða þar sem áhersla var lögð á samskipti og eru þau 

sjónarmið helst við lýði í dag.30   

 Í rannsókn sem John Gottman (1942) gerði á samskiptum foreldra og barna komu fram 

niðurstöður sem voru einfaldar en sannfærandi.  Samkvæmt niðurstöðunum mátti almennt skipta 

foreldrum í tvo flokka, annars vegar í þann flokk foreldra sem leiðbeindi börnum sínum um 

tilfinningar og hins vegar í þann flokk sem gerði það ekki.  Foreldrar sem féllu undir fyrri flokkinn 

kenndi börnum sínum að takast á við meðbyr og mótlæti lífsins og setti sig ekki upp á móti því að 

börnin létu í ljós reiði, hryggð eða hræðslu.  Í huga slíkra foreldra eru neikvæðar tilfinningar hluti af 

lífinu og þeir grípa tækifærin þegar þau gefast til að kenna börnunum mikilvæga lífsleikni og að 

styrkja náin tengsl.31 

 Því miður eru fáar vísbendingar sem benda til að ófötluð börn vilji eignast vini með 

þroskafrávik.  Á það við hvort sem litið er til aldurs barnanna eða menningarsvæðis.  Rannsóknir 

sem gerðar hafa verið víða í Bandaríkjunum frá árinu 1978 til ársins 1998 benda til að börn með 

þroskafrávik séu síður viðurkennd á meðal jafnaldra.  Í nokkrum þessara rannsókna hafa 

rannsakendur tekið félagslega hegðun barna með þroskafrávik með í reikninginn.  Þessar rannsóknir 

benda til þess að börn með þroskafrávik séu ekki dæmd til að eignast enga vini, á grundvelli 

fötlunar sinnar.  Þeir geta verið viðurkenndir eða eignast vini ef félagsleg hegðun þeirra er 

viðurkennd af öðrum börnum.  Þess vegna er kennsla á félagslegri hegðun eitt af mikilvægustum 

atriðunum fyrir kennara og foreldra barna með þroskafrávik.32   

 Niðurstöður rannsókna liðinna ára benda til þess að mikið fatlaðir einstaklingar hafi í 

gegnum tíðina ekki átt möguleika aðstæðnanna vegna á því að tengjast vináttuböndum við ófatlaða.  

Í Bandaríkjunum hafa verið gerðar rannsóknir meðal ófatlaðra framhaldsskólanema sem eiga 

fatlaða vini.  Flestir þessara unglinga telja sig hafa hag af því jafnt félagslega sem persónulega.  

Þessum niðurstöðum ber saman við rannókn sem Kristín Björnsdóttir framkvæmdi árið 2002 sem 

ber heitið Sérnámsbrautir og skólasamfélag.33   

 Það er ljóst að með því að efla félagshæfni barna með þroskafrávik eru möguleikar þeirra 

meiri til að eiga í samskiptum við önnur börn og verða þ.a.l. frekar viðurkennd á meðal jafnaldra.  

                                                 
30 Schneider 2000:2-3. 
31 Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:24. 
32 Schneider, 2000:150-154. 
33 Kristín Björnsdóttir, 2003: 140-141. 
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Þrátt fyrir að tilvitnaðar bandarískar rannsóknir um viðhorf barna til að mynda vináttutengsl við 

börn með þroskafrávik séu gamlar þá spanna þær yfir 20 ára tímabil.  Því má ætla að svipaðar 

niðurstöður fengjust í dag, þó að vissulega ríki nú meiri skilningur í garð barna með sérþarfir.    

4.2  Rannsókn um félagslega þátttöku barna með þroskahamlanir 

Í rannsókn sinni til meistaraprófsverkefnis í uppeldis- og menntunarfræðum við Háskóla Íslands 

sem ber heitið ,,Að vera í sérdeild” sem Sigríður Einarsdóttir framkvæmdi, lýsa átján fyrrum 

nemendur reynslu sinni.  Nemendurnir voru 12-15 ára þegar þeir þau voru í sérdeildinni.  Í 

rannókninni kemur fram að nokkrir þátttakendur hafi áttu auðvelt með að mynda tengsl við annað 

fólk og eignuðust þeir auðveldlega félaga bæði innan og utan sérdeildar.  Þannig var þó ekki farið 

með þorra viðmælenda í rannsókninni.  Flestir áttu einn vin eða vinkonu á sérdeildarárunum sem 

ýmist var með þeim í sérdeildinni eða í öðrum bekkjum skólans.  Fram kom að þátttaka í almennri 

kennslu í nokkrum greinum reyndist ekki hafa afgerandi áhrif á vináttutengsl við skólafélagana.  

Hins vegar skipti þátttaka og leikni í ýmis konar frístundastarfi miklu máli.  Þá kom fram að í einu 

skólahverfinu var félagsmiðstöðin mikilvægur miðpunktur sem stuðlaði að tengslum unglinganna í 

sérdeildinni við aðra unglinga í hverfinu.  Einn viðmælandinn í rannsókninni átti marga félaga og 

vini bæði í sérdeildinni og í öðrum bekkjum skólans þótt sérdeild hans væri staðsett fjarri öðrum 

nemendum skólans.  Hann var ekki í nokkrum vafa um að það var áhugamál hans sem réði mestu 

um sterka stöðu hans í félagshópnum.  Hann var góður ljósmyndari og tók hann ljósmyndir fyrir 

skólablaðið.  Fyrir þetta naut hann álits meðal skólasystkina sinna og var hann mjög virkur í 

félagslífi skólans.34       

 Að hafa sterka hlið, t.d. á sviði sem tengdust áhugamálum eins og íþróttum og öðru 

frístundastarfi, var það sem réði úrslitum um gengi þátttakenda og virðingu í hópi skólafélaganna.  

Þá getur einnig skipt máli að börn sæki félagsmiðstöðvar því í gegnum þær kynnast þau öðrum 

börnum í hverfinu.  Þrátt fyrir að þessi rannsókn varði annan aldurshóp en þann sem hér er til 

umfjöllunar styðst ég engu að síður við niðurstöður rannsóknarinnar enda má ætla að svipaðar 

niðurstöður fengjust hjá börnum á aldrinum 7-12 ára.     

Rannveig Traustadóttir og Grétar Marinósson gerðu rannsókn á þátttöku fatlaðara nemenda í 

almennu skólastarfi.  Þar kom fram að nemendur með sérþarfir í grunnskólum sem rætt var við 

sögðu allir að þeir væru ánægðir í skólanum.  Þeim finnst sér vera vel tekið jafnt af kennurum sem 

öðrum nemendum og verði ekki fyrir aðkasti þótt þeir fái aðstoð sérkennara inni í bekk eða hluta af 

námi sínu í sérkennslustofu.  Sérkennararnir benda hins vegar á að þótt allir nemendur með sérþarfir 

í skólanum séu innritaðir í almenna bekki og verji flestir meginhluta tíma síns þar séu margir þeirra, 

jafnvel flestir, félagslega einangraðir.  Þeir eiga fáa, ef nokkra vini þótt þeir umgangist fjölmarga 

                                                 
34 Sigríður Einarsdóttir, 2003:122. 
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samnemendur í skólanum.  Þótt að þeir séu ekki lagðir í einelti og fái að vera með á leikvelli merkir 

það ekki að þeir leiki sér með einhverjum að skóla loknum.  Vinsemd og vinátta eru ekki eitt og hið 

sama.  Þetta var staðfest í viðtölum við nemendur með sérþarfir í rannsókninni.  Þeir kvörtuðu yfir 

vinaleysi og félagslegri einangrun.  Þó voru nokkur dæmi um nemendur með sérþarfir sem áttu 

góða vini í skólanum og utan hans.35 

4.3  Rannsókn um samskiptahæfni skólabarna 

Sigrún Aðalbjarnardóttir gerði rannsókn árið 1991 þar sem hún kannaði samskiptahæfni skólabarna.  

Í þessari rannsókn var kannað hvort hægt væri að örva samskiptahæfni skólabarna með því að nota 

tilteknar kennsluaðferðir við að leysa félagslegan ágreining.  Tæplega hundrað börn úr átta 

bekkjardeildum úr skólum í Reykjavík tóku þátt í rannsókninni.  Tilraunahópurinn var hvattur til að 

fjalla um og leysa félagslegan ágreining.  Þá fengu börn úr samanburðarhópi ekki slíka hvatningu 

umfram það sem gengur og gerist í venjulegu skólastarfi.  Rannsóknin fór þannig fram að í upphafi 

og lok skólaárs voru tekin viðtöl þar sem samskiptahæfni barnanna var metin.  Yfir skólaárið voru 

lögð fram verkefni fyrir tilraunahópinn sem fólu í sér samskiptaklípur úr skólastarfi.  Börnin voru 

látin leysa verkefnin eftir fjórum skrefum sem kennarinn lagði fram.  Fyrsta skrefið er að skilgreina 

vandamálið og næsta skref er að nefna leiðir til að leysa vandann.  Þriðja skrefið er að finna út bestu 

leiðina og að lokum eru afleiðingar þeirrar leiðar metnar.  Að auki fór fram athugun á samskiptum 

allra barna við bekkjarfélaga sína og kennara á skólatíma bæði yfir haust og vor.  Lögð var áhersla á 

þrjú meginverkefni um samskipti.  Fyrsta verkefnið fjallaði um vináttu þar sem árekstrar í vináttu 

voru sérstaklega skoðaðir, hvað góður vinur væri, að eignast vin, að eiga vin og að treysta vini.  

Annað verkefnið fjallaði um samskipti í frímínútum og það þriðja um samskipti í skólastofu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þau börn sem fengu sérstaka hvatningu til að ræða 

um félagslegan ágreining og lausn hans, sýndu meiri framfarir við að setja sig í spor þeirra sem hlut 

áttu að máli en þau börn sem ekki fengu slíka þjálfun.  Börnin í tilraunahópnum sýndu einnig meiri 

framfarir í daglegum samskiptum við bekkjarfélaga en börnin sem ekki fengu sérstaka þjálfun.  Þá 

virtust börnin í tilraunahópnum einnig í ríkari mæli breyta stíl sínum í hegðun í átt að meiri 

tillitssemi, bæði í samskiptum við bekkjarfélaga og við kennara.  Það má segja að mikilvægasta 

niðurstaða rannsóknarinnar séu áhrif kennsluhátta á þroskastig hugsunar og hegðunar barnanna, þ.e. 

umræða og hlutverkjaleikir í bekkjarstarfi.  Niðurstöður rannsókna brautryðjendanna Spivack og 

Shure á félagslegri leikni barna við að leysa vanda í samskiptum benda einnig til að þeim fari fram 

við að taka þátt í verkefnum sem miða að því að þjálfa slíka leikni. 36        

Börn með þroskafrávik þurfa stundum aðstoð við að kynnast fólki.  Því er nauðsynlegt að 

þjálfa með þeim frumkvæði í samskiptum og hvernig þeir kynna sig fyrir öðrum.  Eins og 

                                                 
35 Grétar Marinósson og Rannveig Traustadóttir 1994:14-19 
36 Sigrún Aðalbjarnardóttir 1991:15-31 
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rannsóknir sýna þá virðist góður árangur nást þegar börn leysa klípusögur.  Þau þurfa að setja sig í 

spor annarra og rökræða hvaða aðferð er best að nota til að leysa verkefnið.  Með þessu móti fá þau 

æfingu í því að leysa verkefni sem tengjast árekstrum í samskiptum sín á milli.  Því má ætla að 

þessi aðferð henti vel þegar kemur að því að efla félagshæfni.  Með því að efla hæfni barna til að 

hafa samskipti við hvort annað er grunnur byggður á hæfni til að eignast vini.  Vinátta er 

margslungin og þarf barnið að vera búið að ná ákveðnum þroska til að getað myndað vináttu.  Í 

næsta kafla verður vináttan tekin fyrir og verður sérstaklega skoðað hvaða þættir það eru sem 

styrkja getu barna til að mynda vináttu.  

 

5.  Vinátta 

Mismunandi skilningur getur verið á vinum, það sem sumir kalla kunningja eru traustir vinir hjá 

öðrum.  Það má segja að vissu leyti sé vinátta einstaklingsbundin en þó hafa fræðimenn skilgreind 

nokkrar gerðir af vináttu.   

5.1  Almennt um vináttu 

Gríski heimspekingurinn Epikúros sem fæddist 341 f.kr. taldi að vinátta væri á endanum 

ánægjuvinátta af því að hún byggði á ánægjunni sem af henni hlytist.  Hann sagði að vinátta væri 

mikilvægur þáttur í lífshamingjunni og auk þess taldi hann að andleg ánægja væri æðri líkamlegri 

ánægju.  Þá sagði hann að samneyti við vini hjálpi okkur að öðlast sálarró auk þess sem slíkt væri 

einnig gagnlegt til þess að forða okkur frá sársauka, því vinir hjálpast að og allir þurfa einhvern 

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

ánægja.  Því taldi Epikúrós að okkar eigin hagsmunir væru undirstaða vináttunnar en hann vissi 

samt sem áður að það er sælla að gefa en þiggja.  Því er vináttan ekki einungis ánægjuleg af því að 

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

ánægju.  Aristóteles (384 f.kr) greinir hins vegar á milli nytsemisvináttu, ánægjuvináttu og sannrar 

vináttu.  Nytsemisvinátta er velvild í garð annars sem byggist á nytsemi vinarins.  Hún beinist þess 

vegna að manns eigin heill en ekki að heill vinarins hans sjálfs vegna.  Gott dæmi um 

nytsemisvináttu er liðveisla.  Ánægjuvinátta er vinátta sem byggir á ánægjunni sem við höfum af 

samvist með vininum.  Aristóteles segir um þessa gerð vináttu að ástúðin beinist ekki að þeim sem 

er unnað að svo miklu leyti sem hann er nytsamlegur eða ánægjulegur.  Þá telur Aristóteles að 

ánægjuvinátta sé líkari sannri vináttu en nytsemisvinátta.  Ennfremur telur hann að bæði 

ánægjuvinátta og nytsemisvinátta séu ótraustar og rofni auðveldlega.  Sönn vinátta segir Aristóteles 

að sé ánægjuleg því góðir menn eru ánægjulegir ekki síst hvor í augum annars.  Þá segir hann að 
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vinur sé sá sem vill vini sínum það sem er gott hans sjálfs vegna.37  

 Bandaríski sálfræðingurinn Harry Stack Sullivan (1892-1949) fjallar einna mest um 

vináttuna í áhrifamikilli þroskakenningu sinni.  Sullivan þróaði kenningu um þroska þar sem 

vináttan var í aðalhlutverki.  Hann gerði ráð fyrir að vinátta væri nauðsynleg því hún uppfyllir þarfir 

mannsins til að hafa náin kynni við aðra manneskju og hún hjálpar til við að þroska félagslega 

færni.  Sullivan lagði sérstaka áherslu á myndun náinna kynna milli tveggja einstaklinga þegar 

unglingsárin hefjast og taldi þau ráða úrslitum um félagslega hæfni okkar.  Þessi sambönd, kölluð 

kunningjaskapur, koma í veg fyrir einmanaleika og auka tilfinningu barna um eigið sjálfsálit.  

Samband barnanna við kunningja sína gefur þeim tækifæri til að þroska með sér tilfinninganæmi 

fyrir vandamálum annarra og gagnkvæmni í mannlegu samskiptum.  Þessi grunnur nýtist svo seinna 

í lífinu þegar börnin eru orðin fullorðin og hafa fundið lífsförunaut.38   

 Jafnræðiskenningar fjalla meðal annars um vináttuna og byggja á því að vináttusamband 

muni haldast ef að báðir aðilar telja að þeir fái jafn mikið út úr því.  Einnig að einstaklingurinn fái 

jafn mikið út úr vináttusambandinu eins og hann leggur í það.  Í vináttusambandi þar sem annar 

aðilinn er með þroskaskerðingu verður staða aðilanna aldrei sú sama þar sem annar vinurinn þarf á 

meiri aðstoð að halda og er sjaldnar hæfur til að gera ákveðna hluti eins og hinn aðilinn.  Börn 

sækja félagsskap hjá öðrum börnun sem eru af sama kyni, með svipaðar gáfur og félagslega stöðu.39  

Því mætti segja að máltakið “líkur sæki líkan heim” eigi vel við þegar talað er um vináttu barna 

almennt. 

5.2  Virðing og sjálfsmynd 

Virðing og umhyggja eru lykilatriði þegar kemur að vináttu.  Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor í 

uppeldis- og menntunarfræðum segir að sjálfsvirðing komi fram í þeirri mynd sem við höfum hvert 

og eitt af hver við séum, hverjir verðleikar okkar séu, fyrir hvað við stöndum og að hverju við 

viljum stefna í lífinu.  Sjálfsálit og sjálfstraust eru jafnframt hluti sjálfsmyndar okkar.  Sjálfsálit 

felur í sér heildarmat hverrar manneskju á sjálfri sér, hvort hún er ánægð með sjálfa sig eða ekki.  

Sjálfstraust manneskju birtist í trú hennar á sjálfri sér, fullvissu hennar um eigin verðleika og 

sannfæringu um að hún geti framkvæmt það sem hún vill stefna að.  Segja má að í nánu samspili 

sjálfsvirðingar og virðingar fyrir öðrum beinist sjálfsvirðing fremur inn á við en virðing fyrir öðrum 

út á við.  Í virðingu okkar fyrir annarri manneskju endurspeglast margt, meðal annars hæfni okkar 

til að nálgast hana sem jafningja, setja okkur í spor hennar og geta tekið tillit til sjónarmiða hennar.  

Sigrún telur virðingu vera jafnræðishugtak, þar sem hugsanir, tilfinningar og athafnir hvers og eins 

                                                 
37 Aristóteles, e.d. 
38 Schneider, 2000:21. 
39 Schneider, 2000:150. 
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eru virtar svo fremi sem þær ógna ekki öðru fólki.40     

 Sjálfsmynd er vitsmunaleg úttekt af manns eigin líkamlegri , félagslegri og námslegri getu.  

Hægt er að segja að stelpa sem telur sig vera góða í íþróttum hafi jákvæða líkamlega sjálfsmynd eða 

strákur sem telur sig góðan í samskiptum við fólk hafi jákvæða félagslega sjálfsmynd.  Þá er 

einstaklingur sem telur sig vitsmunalega hæfan með jákvæða námslega sjálfsmynd.41 

 Sjálfsmynd er heildarsumma þess sem við álítum okkur vera.  Sú ímynd sem við höfum um 

sjálf okkur getur verið meðvituð og ómeðvituð.  Hugmyndir um líkamlega og andlega eiginleika 

sem og kosti og galla hafa áhrif á val okkar og ákvarðanir sem marka stefnuna í lífi okkar.  

Sjálfsmynd mótar því örlög einstaklingsins.42  Sá sem hefur jákvæða sjálfsmynd er í tengslum við 

tilfinningar sínar og vanmetur ekki sjálfan sig, hefur trú á eigin getu og er bjartsýnn.  Sami 

einstaklingur býr yfir heilsteyptri sjálfsmynd og hefur ábyrgðarkennd og virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum.  Hið gagnstæða má segja um neikvæða sjálfsmynd.  Sá einstaklingur efast um eigið 

ágæti og vanmetur sjálfan sig, á erfitt með að þekkja tilfinningar sínar og er háður áliti annarra.  Þá 

ber hann ekki mikla virðingu fyrir sjálfum sér og á erfitt með að aðgreina sig frá öðrum, sem hefur 

áhrif á samskipti hans við annað fólk.43 

5.3  Að eiga enga vini 

Barn sem á engan vin líður örugglega fyrir það.  Börn eiga það til að vera dómhörð og ef barnið 

eignast enga vini innan hópsins gæti verið alvarlegur vandi á ferðum.  Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

framkoma foreldra við barnið mótar samskipti þess við skólafélagana.44   

 Það getur verið erfitt og hefur slæm áhrif á sjálfstraustið að vera útundan og þurfa að spyrja 

sig af hverju vinurinn hafi valið sér annan vin og leitað í annan félagsskap.  Þá eiga sum börn erfitt 

með að finna vini, því þau hafa ekki sömu áhugamál og flestir aðrir.  Þau eiga það til að einangra 

sig og vilja ekki taka þátt í leikjum sem höfða ekki til þeirra en þau hafa samt þörf fyrir vináttu og 

geta því orðið einmana.  Oft leysist félagsþörfin þegar börnin sækja í klúbba, námskeið eða íþróttir 

sem hentar áhugasviði þeirra.  Það er mjög mikilvægt að þessi börn séu ekki þvinguð til að vera 

öðruvísi en þeim er eiginlegt.45   

 Vináttutengsl þroskahamlaðra barna geta oft verið erfið og ólík vináttutengslum annarra 

barna.  Eins og fram hefur komið þá velja börn oftast vini eftir sama kyni, kynþætti, gáfum og 

félagslegri stöðu.  Af þessum sökum getur það verið erfitt fyrir börn með þroskafrávik að eignast 

vini, þá sérstaklega í blönduðum hópi.  Kristín Björnsdóttir segir í rannsókn sinni, sem áður hefur 

verið fjallað um, að þeir þættir sem standa í vegi fyrir börnum með þroskafrávik til að eignast vini 
                                                 
40 Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:42. 
41 Eggen og Kauchak, 2004:95. 
42 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63. 
43 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2001:32. 
44 Uppeldishandbókin, 2000:125-126. 
45 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:269. 
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eru í fyrsta lagi takmarkaður undirbúningur ófatlaðra nemenda fyrir nám í skólum með jafnöldrum 

börnum með þroskafrávik.  Í öðru lagi liggja leiðir fatlaðra og ófatlaðra nemenda ekki alltaf saman.  

Í þriðja lagi geta hegðunarvandamál barnanna, líkamleg fötlun og tjáskiptaörðugleikar haft áhrif.46  

Þá eiga börn með þroskafrávik oft á tíðum erfitt uppdráttar því þau eru dæmd fyrirfram af 

bekkjarfélögum sínum þar sem getuleysið þeirra er oft sjáanlegt og þau bera það utan á sér.  Börn 

sem eiga í erfiðleikum með námið en eru ekki með sjánleg þroskafrávik eru frekar tekin í sátt á 

meðal bekkjarfélaga þar sem getuleysið þeirra sést ekki á þeim.  Þá standa þau sig líka oft betur 

þegar kemur að félagslegri hæfni en bóklegri hæfni.47   

 Til að átta okkur betur á stöðu barna með ýmis konar raskanir eða fatlanir er til fræðigrein 

sem fjallar sérstaklega um þann málaflokk.  Hér á eftir fer fram umfjöllun um fötlunarfræði þar sem 

sjónarmiðum þeirrar fræðigreinar verða gerð skil.  

 

6.  Fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein og eru mismunandi skilgreiningar á fötlun innan greinarinnar.  Þrátt 

fyrir mismunandi áherslur fræðimanna á hvernig ber að skilja fötlun og hvernig fötlunarfræði skuli 

skilgreina, eru þeir sammála í gagnrýni á hið hefðbundna lænisfræðilega sjónarhorn.  Eitt af 

sjónarhornum fötlunarfræða er félagslega sjónarhornið og verður því gerð skil í umfjölluninni hér á 

eftir.  Í framhaldinu verða tekin fyrir nokkur lög og reglugerðir sem varða félagslega þátttöku.  Þar 

verður einkum stuðst við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og lög um málefni fatlaðra nr 

59/1992.    

6.1  Félagslega sjónarhornið innan fötlunarfræða 

Félagslega sjónarhornið varð til á áttunda áratug síðustu aldar.  Í kjölfar gagnrýni á skilgreiningu 

Alþjóðlegu heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) á hugtakinu fötlun, þróaði fatlað baráttufólk ákveðið 

líkan sem kallað hefur verið félagslega líkanið eða félagslega sjónarhornið.48  Líkanið felur meðal 

annars í sér róttæka endurskilgreiningu á fötlun.  Á íslensku hefur hugtakið fötlun verið notað sem 

yfirheiti um margvíslegar skerðingar.  Innan fötlunarfræða, ekki síst í Bretlandi, hafa verið höfð 

endurskipti á þessum hefbundna skilningi.  Fötlunarfræðingar í breska félagslega líkaninu telja að 

afleiðingar af félagslegum hindrunum sem settar eru af hinum ófatlaða meirihluta, takmarki 

möguleika fatlaðra einstaklinga til að takast á við daglegar athafnir.  Afleiðingarnar verða félagsleg 

útilokun, mismunun og undirokun þess fólks sem talið er búa við skerðingar.  Fatlaðir einstaklingar 

                                                 
46 Kristín Björnsdóttir, 2003:139-140. 
47 Schneider, 2000:151. 
48 Rannveig Traustadóttir 2003:26. 
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upplifa þessar félagslegu hindranir t.d. með slæmu aðgengi, neikvæðu viðhorfi og fordómum.49   

Félagslega líkanið skiptist í tvo lykilþætti.  Annars vegar í aðgreiningu á líffræðilegum þáttum, þ.e. 

takmarkanir á virkni einstaklingsins vegna líkamlegrar eða andlegrar skerðingar eða skerðingar á 

skynjun.  Hins vegar er talað um aðgreiningu á félagslegum þáttum.  Það er útilokun frá eða 

takmörkun á þátttöku til jafns við aðra í daglegu lífi samfélagsins.50   Talsmenn líkansins telja að 

það sé ekki spurning um hverju fatlaðir einstaklingar geta breytt í sínu fari til að aðlaga sig að 

umhverfinu, heldur hverju er hægt að breyta í umhverfinu.51  Einnig vilja þeir koma á framfæri að 

allir séu jafnir, fatlaðir eigi að tilheyra samfélaginu en ekki að vera einangraðir.  Þeir eigi rétt á að á 

þá sé hlustað án tillits til líkamlegs eða andlegs atgerfis.52   

Talsmenn félagslega líkansins hafa einblínt af miklum ákafa á líkamlega fötlun og skerðingu 

á skynjun og gert margar rannsóknir sem beinast að fólki með slíka fötlun.  Hins vegar hafa þeir 

vanrækt fólk með þroskahömlun.53  Fólk með þroskahömlun á oft erfitt með að fá viðurkenningu frá 

samfélaginu við sinni fötlun því fötlunin er ekki líkamleg heldur andleg.54  

Breska fræðikonan Carol Thomas bendir á að fötluðum einstaklingum sem kynnast þessum 

hugmyndum finnist þær mjög oft áhrifamiklar því að þær gera fólki, oft í fyrsta sinn, mögulegt að 

sjá að erfiðleikar þess eiga sér að miklu leyti félagslegar rætur.  Út frá þessu sjónarhorni koma í ljós 

hindranir sem auka á fötlunina; í húsnæðismálum, menntun, atvinnu, samgöngum, menningar- og 

frístundastarfi, heilbrigðis- og velferðarþjónustu, á sviði borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda og 

fleiri sviðum.55  Ýmis vandamál og erfiðleikar í uppvexti íslenskra ungmenna svo sem vinaleysi, 

einsemd og erfiðleikar við að komast um og fleira, tengjast frekar höfnun samfélagsins en 

skerðingunni.56  Með þessa hugmyndafræði að leiðarljósi verða gerðar enn meiri kröfur til 

samfélagsins um að fjarlægja hindranir, laga aðgengi og þjónustu við fólk með fatlanir þannig að 

það geti tekið fullan þátt í þjóðlífinu. 

Gagnrýnendur segja að félagslega líkanið sé ekki félagsleg kenning, heldur skapi það upphaf 

fyrir rannsóknir og kenningar um daglegt líf fatlaðs fólks.  Hins vegar er stærsta áskorunin að 

tryggja að sérfræðingar, rannsakendur og síðast en ekki síst fólk með fötlun viðurkenni nauðsyn 

félagslega líkansins fyrir fatlað fólk og hvernig því er beitt.  Ef þessu er ekki framfylgt eiga 

einstaklingar sem fengið hafa stimpilinn þroskahamlaður í hættu á að ekki sé hlustað á raddir þeirra 

og horft sé framhjá aðgerðum þeirra.57  

                                                 
49 Rannveig Traustadóttir 2003:29. 
50 Chappell, 2000:95. 
51 Rannveig Traustadóttir 2003:29-30. 
52 Shakespeare, 1998:665. 
53 Chappell, 2000:45-46. 
54 Chappell, Goodley og Lawthom, 2001:214-215. 
55 Rannveig Traustadóttir 2003:30-31. 
56 Dóra S. Bjarnason 2001:33. 
57 Chappell, 2000:49. 
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 Víða má finna í lögum og reglugerðum greinar sem lúta að viðfangsefni þessa verkefnis.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim ákvæðum sem að efninu snúa. 

6.2  Lög og réttindi barna til félagsstarfa 

Allir hafa þörf fyrir að sækja lífsfyllingu, slökun, örvun og skemmtun í hverskyns tómstunda- og 

menningarstarf.  Til þess að börn með ýmis konar frávik vegna fötlunar sinnar geti uppfyllt sínar 

félagslegu langanir þurfa þau að fá stuðning sem hentar hverjum og einum.  Börn með fötlun skulu 

eiga raunverulegt val í slíku starfi og fá til þess nauðsynlega aðstoð án tillits til aldurs og búsetu.  

Því þurfa sveitarfélögin að uppfylla sínar skyldur við þennan hóp eins og aðra íbúa sveitarfélagsins. 

 Í 1. tölulið 22.gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir m.a. að hver þjóðfélagsþegn 

skuli fyrir atbeina hins opinbera eða alþjóðasamtaka og í samræmi við skipulag og efnahag hvers 

ríkis eiga kröfu á félagslegu öryggi og þeim efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindum, 

sem honum eru nauðsynleg til þess að virðing hans og þroski fái notið sín.  Einnig segir í 23. grein  

sáttmálans að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta sómasamlegs lífs sem tryggir því 

virðingu og virka þátttöku í samfélaginu58.  Í 30. gr. sáttmálans, sem fjallar um þátttöku í 

menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi, segir m.a. að aðildarríkin skulu gera 

viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlaðir fái tækifæri til að þroska og nota sköpunargáfu sína og 

listræna og vitsmunalega getu, ekki einvörðungu í eigin þágu heldur einnig í því skyni að auðga 

mannlíf í eigin samfélögum.59  

 Fyrsta grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra segir að markmið laganna sé að tryggja 

fötluðum jafnrétti og lífskjör sem eru sambærileg við aðra þegna þjóðfélagsins og skapa þeim 

skilyrði til eðlilegs lífs.60  Enn fremur segir í 26. gr. laganna að fatlaðir skuli njóta félagslegrar 

hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni fatlaðra til 

starfa og þátttöku í daglegu lífi.  Starfrækja skal sérstakar hæfingar- og endurhæfingarstöðvar, svo 

og dagvistarstofnanir fyrir fatlaða sem geta veitt þroskaþjálfun, iðjuþjálfun og/eða starfsþjálfun.61  

Til þess að fatlaðir geti notið þeirra þjónustu sem í boði er þurfa þeir oft á tíðum á stuðningi að 

halda.  Í 24. gr. laganna segir að sveitarfélög skulu eftir föngum gefa fötluðum kost á liðveislu.  

Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa 

félagslega einangrun, t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.62 

 Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 segir í 31. gr. að félagsmálanefnd skuli 

sjá um að börn fái notið þroskavænlegs uppvaxtar og þar með talið tómstundastarfs.  Einnig segir í 

36. gr. að heimilt sé að fela félagsmálanefndum umsjón með æskulýðs- og íþróttamálum þar á 

                                                 
58 Barnasáttmáli Sameinuðuþjóðanna  1989. 
59 Barnasáttmáli Sameinuðuþjóðanna. 
60 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
61 Lög um málefni fatlaðra. 
62 Lög um málefni fatlaðra. 
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meðal rekstri félagsmiðstöðva, tómstundastarfa í skólum og aðstöðu fyrir íþróttastarfsemi.63  

Ofangreind ákvæði eru ótvíræð og gilda jafnt fyrir alla, fatlaða sem ófatlaða. 

Þessi yfirferð um lagaleg réttindi er hvergi nærri tæmandi en einungis hefur verið tæpt á því 

helsta.  Má benda á að eitt af hlutverkum starfandi þroskaþjálfa sé að fylgjast með og sjá til þess að 

ákvæðum sem ætlað er að tryggja réttindi fatlaðra sé framfylgt.   

 

7.  Hvað geta þroskaþjálfar gert  

Í starfi þroskaþjálfa felst m.a. að finna viðeigandi leiðir og aðferðir til að vinna með hvern og einn 

einstakling eða hóp.  Hér á eftir verður gert stuttlega grein fyrir almennu hlutverki þroskaþjálfa og 

þá verða lagðar fram tvær námsleiðir sem þroskaþjálfar geta nýtt sér.     

7.1  Hlutverk þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfar vinna eftir siðareglum þroskaþjálfa og lögum um málefnum fatlaðra.  Hlutverk 

þroskaþjálfa er að bæta lífskjör fólks með ýmis konar fatlanir og taka þátt í framförum sem eiga sér 

stað á þeirra sviði.  Þroskaþjálfar spila stórt hlutverk þegar kemur að félagslegri þjónustu fyrir 

fatlaða einstaklinga, þeir sjá um skipulag og framkvæmd.  Þá eru þeir mikilvægur hlekkur í 

málefnum fatlaðra þar sem gæði þjónustunnar er oft undir þeim komið.  Þar sem þroskaþjálfun er 

viðurkennd menntun og lögverndað starf skal þroskaþjálfi starfa í anda meginmarkmiða gildandi 

laga um málefni fatlaðra, þ.e. að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.64  Einnig að veita fötluðum 

þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra, og skal 

þjónustan stuðla að auknu sjálfstæði á sviði búsetu, atvinnuúrræða og almennri þátttöku í 

samfélaginu, svo sem á sviði tómstunda og menningarlífs.65  Þá skal þroskaþjálfi vera vakandi yfir 

almennum réttindum hins fatlaða og taka faglega ábyrgð á að samfélagið uppfylli sína skyldu.66  

 Þroskaþjálfar gegna stóru hlutverki í félagsþroska barna með þroskafrávik.  Þeir vinna í 

nánu samstarfi við barnið og aðstandendur þess.  Þeir fara mismunandi leiðir til að ná markmiðum 

sínum og vinna jafnframt á mismunandi vettvangi.  Í umfjölluninni hér á eftir verða nefndar tvær 

námsleiðir sem þroskaþjálfar geta farið í vinnu sinni með börnum með þroskafrávik.  Þá verður 

lögð áhersla á að hægt er að nota þessar aðferðir á fleiri stöðum en í grunnskólum, til að mynda á 

frístundaheimilum  og í almennu félagsstarfi.   

                                                 
63 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
64 Lög um málefni fatlaðra. 
65 Lög um málefni fatlaðra. 
66 Vilborg Jóhannsdóttir, 2001:12. 



Kennaraháskóli Íslands  Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfabraut-fjarnám  Drífa Skúladóttir 

 24  

7.2  Leiðir sem að þroskaþjálfar geta nýtt sér  

Ýmsar leiðir eru til sem þroskaþjálfar nýta sér í starfi sínu er þeir vinna að því að efla félagshæfni.  

Hér verða lagðar fram tillögur að tveimur námsleiðum sem þroskaþjálfar geta nýtt sér til að efla 

félagsfærni barna með þroskafrávik.  Fyrst ber að nefna lífsleikni en þar er stuðst við 

lífsleiknisnámsskrá grunnskólanna, enda er umfjöllunarefnið hér börn á aldrinum 7-12 ára.  Síðar 

verður greint frá samvinnunámi sem er námsleið sem byggir á samvinnu á milli barna.   

7.2.1  Lífsleikni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir lífsleikni sem færni til að aðlagast mismunandi 

aðstæðum og að geta breytt á jákvæðan hátt.  Þessi færni gerir okkur kleift að takast á við þær 

kröfur og áskoranir sem daglegt líf hefur í för með sér.67 Til að geta breytt á jákvæðan hátt þurfa 

börn að sjá heildarmynd þeirra aðstæðna sem þau eru í.  Sem dæmi má nefna:  Ég kem fram við Jón 

þannig að ég sýni honum mikla ókurteisi, frekju og vanvirðingu.  Ég er þá að sýna Jóni, að hann 

megi alveg koma illa fram við aðra.  En ef ég kem ekki illa fram við Jón, heldur sýni honum 

kurteisi og ber virðingu fyrir honum, er ég að gefa til kynna hvernig við komum fram við hvert 

annað.  Þannig breyti ég á jákvæðan hátt. 

Hugmyndir Daniel Goleman (1946) um tilfinningagreind tengjast einnig lífsleikni mjög 

mikið því  hugmyndir hans fjalla um kjarnaþætti lífsleikni sem eru sjálfstraust, sjálfsögun og 

samkennd.68  Þegar nánar er skoðað hverju við viljum ná fram með áherslu á lífsleikni kemur í ljós 

að hugmyndin um lífsleikni felur í sér það að styrkja einstaklinginn til athafna og ákvarðana.  

Tilgangurinn er að hver og einn nái markmiðum sínum og geti bjargað sér og að einstaklingurinn 

geti aðlagast samfélaginu.  Við viljum að börnin verði sterkir og ákveðnir einstaklingar og hafi 

sjálfstraust.  Við viljum einnig að þau verði tillitssöm og geti lifað í sátt og samlyndi við aðra.69  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna segir að lífsleikni eigi að stuðla að því að byggja upp alhliða 

þroska nemandans til þess að hann geti betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs.  Útfærsla 

lífsleikni í aðalnámskránni hvílir annars vegar á viðfangsefnum þar sem sjálfsþekking, þroski og 

mannrækt einstaklinga er í brennidepli og hins vegar á viðfangsefnum þar sem ytri þættir daglegs 

lífs eru í fyrirrúmi.  Hinum fyrrnefndu viðfangsefnum hefur verið gefið heitið sjálfsþekking, 

samskipti, sköpun og lífsstíll.  Þá eru hin síðarnefndu sett fram undir heitinu samfélag, umhverfi, 

náttúra og menning.    Kristján Kristjánsson telur að undirstaða lífsleikni sé rækt við persónulega 

mannkosti og alhliða þroska einstaklings.  Kristján telur því að uppistaða lífsleiknináms séu hin  

almennu efni er stefna að aukinni sjálfsþekkingu, þroska og mannrækt.  Hann talar einnig um 

hugtök eins og siðvit, samskipti, sköpun og lífstíl í því sambandi.  Þá segir Kristján að það eigi að 

                                                 
67 Erla Kristjánsdóttir o.fl, 2004-7. 
68 Erla Kristjánsdóttir o.fl, 2004-10. 
69 Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004-8. 
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vera siðferðileg umfjöllun, sem á að vera þungamiðja flestra þátta greinarinnar, og kjarni hennar er 

siðferðikennsla eða siðmennt.70  Í lokamarkmiðum í lífsleikni í grunnskóla er m.a. lögð áhersla á að 

nemandinn þekki sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika, og sé fær um að taka ákvarðanir á grunni 

þeirrar sjálfsþekkingar.  Nemandinn þroski næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og sé þannig 

meðvitaður um hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun, hugsun og samskipti.  Þá á nemandinn að 

geta átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú og 

líkamlegu og andlegu atgervi.  Einnig að nemandinn öðlist færni í tjáskiptum og styrkist þannig í að 

tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum.71 

Það er ljóst að hægt er að nýta lífsleikni við kennslu til að efla félagsfærni hjá börnum.  Eins 

og fram hefur komið er áherslan lögð á getu einstaklingsins og unnið er markvisst að því að bæta 

ákveðna þætti í fari hans.  Því ætti lífsleikni að koma til greina sem námsleið fyrir þroskaþjálfa sem 

vinna með félagshæfni barna. 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner (1943) tengist lífsleikni sterkum böndum því lífsleikni 

er víðfeðm grein sem hægt er að samþætta öllum öðrum námsgreinum og byggja þjálfunina á 

mörgum færniþáttum.72 Gardner skilgreinir greind sem lífsálarfræðilegan hæfileika til að vinna með 

upplýsingar sem hægt er að virkja í menningarsamfélagi til að leysa vandamál eða skapa eitthvað 

sem hefur gildi í samfélaginu.  Gardner vildi víkka sýnina á mannlega möguleika.  Hann telur ekki 

rétt að ákveða greind einstaklings með því að taka hann út úr námsumhverfi sínu og leysa einangruð 

verkefni sem hann hefur ekki kynnst áður.  Gardner telur að greindarhugtakið eigi að ná yfir alla 

getu fólks til að vinna úr upplýsingum og skapa eitthvað nýtt.  Samkvæmt kenningunni er því ekki 

bara til ein gerð greindar.    Gardner talar um níu greindir, tveimur hefur hann nýlega bætt við og sú 

síðasta er ekki alveg fullmótuð.73 Tilgáta hans er sú að greind snúist annars vegar um hæfileika til 

að leysa þrautir eða vandamál og hins vegar til að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið.74 Hann flokkar greindirnar eftir því hvar þær eru staðsettar í heilanum og hefur hver 

greind undirflokka eða svið.  Greindirnar eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind 

og tilvistargreind.  Af þessum greindum telur hann sjálfsþekkingargreindina mikilvægasta en 

jafnframt þá sem erfiðast er að skilja.  Hún felur í sér sjálfsskilning, að vita hver maður er og 

hverjar manns veiku og sterku hliðar eru.  Sumir eyða meiri hluta ævinnar í að reyna að vera 

eitthvað sem þeir ekki eru en aðrir gera sér snemma grein fyrir þeim hæfileikum sem þeir búa yfir 

og vinna að því að nýta þá og rækta sem best.  Greindin felur einnig í sér hæfni til þess að ígrunda 

                                                 
70 Kristján Kristjánsson, 2001:81-83. 
71 Aðalnámskrá lífsleikni 2006. 
72 Erla Kristjánsdóttir o.fl, 2004-10. 
73 Erla Kristjánsdóttir o.fl, 2004:17-19. 
74 Armstrong 2001:14. 
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hvert það er sem maður stefnir og að hafa trú á sjálfum sér.75  Gardner kemur með nýja sýn með því 

að segja að til séu margar greindir sem hafa ólíka staðsetningu í heilanum og vinni saman á flókinn 

hátt.  Vegna þess hversu flóknar greindir eru er mjög erfitt að mæla þær.  Gardner segir að ef 

manneskjur hafa ólíkar greindir og læra þar af leiðandi á mismunandi hátt er ekki rétt að kenna 

öllum það sama, á sama hátt.  Þá þarf að horfast í augu við þennan einstaklingsmun og bregðast við 

honum.76  

 Þeir þættir fjölgreindarkenningar Garnder sem helst tengjast vináttu er samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind.  Samskiptagreind er hæfileikinn til að hafa samskipti við og skilja aðra, svo 

sem að ráða í látbragð þeirra og raddblæ.  Fólk með háa samskiptagreind sómir sér vel sem 

kennarar, stjórnmálamenn eða sölumenn.  Sjálfsþekkingargreind er þekking á sjálfum sér, svo sem 

að þekkja styrk sinn og veikleika, tilfinningar sínar, hugsanir og langanir, og hæfni til að nýta þessa 

þekkingu sér til framdráttar.  Ætla mætti að einstaklingar sem eru með góða samskiptagreind og 

sjálfsþekkingingargreind eigi auðveldara með að mynda vináttutengsl en aðrir. 

 Grunnskólarnir hafa sett fram áfangamarkmið í lífsleikni við lok 7. bekkjar.  Í Aðalnámsskrá 

grunnskólanna kemur m.a. fram að við lok 7. bekkjar á nemandinn að gera sér grein fyrir hvernig 

tilfinningar hafa áhrif á hegðun og samskipti.  Nemandi á að gera sér grein fyrir mikilvægi 

jákvæðrar hegðunar og samskipta.  Nemandi á að öðlast styrk í að segja frá og bregðast rétt við 

misbeitingu og neikvæðu áreiti í samskiptum.  Hann á að átta sig á líkamlegum, andlegum, 

tilfinningalegum og félagslegum breytingum sem verða í lífi einstaklings við það að breytast úr 

barni í ungling.  Hann á að geta tjáð og fært rök fyrir hugsunum, skoðunum, tilfinningum og 

væntingum gagnvart öðrum og vera meðvitaður um gildi mannréttinda og jafnréttis.  Þá á hann 

einnig að geta áttað sig á gildi þess að leggja sitt af mörkum til mannúðarmála, s.s. að hjálpa 

bágstöddum og þeim sem minna mega sín.  Þá á nemandi að hafa lært að nýta sér fjölbreytilegar 

aðferðir í samskiptum til að geta sýnt sanngirni, réttlæti, kurteisi, leyst ágreining á farsælan hátt og 

staðist neikvæðan þrýsing frá jafningum og gagnvart áreiti umhverfisins.  Að lokum á nemandinn 

að geta nýtt sér skapandi vinnubrögð við að útfæra eigin hugmyndir og lausnir ásamt því að gera sér 

grein fyrir áhrifum fyrirmynda í mótun lífstíls.77  

Samkvæmt ofangreindri Aðalnámsskrá er ljóst að gerðar eru miklar kröfur til barna hvað 

varðar félagslega hegðun.  Þessar kröfur eru settar fram fyrir alla einstaklinga í viðkomandi 

aldursflokki.  Það er hins vegar ljóst að ekki er raunhæft að setja fram sömu kröfur á börn með 

þroskafrávik og því ættu þeir sem kenna samkvæmt námsskránni að gera það með hliðsjón af 

félagslegri hæfni þroskahamlaðra nemenda.     

                                                 
75 Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:17-19. 
76 Armstrong. T, 2001. 
77 Aðalnámskrá lífsleikni 2006. 
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7.2.2  Samvinnunám  

Í bók sinni Allir geta eitthvað enginn getur allt gerir Guðrún Pétursdóttir grein fyrir aðferð sem er 

sérlega góð til að ná markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu og til að virkja alla nemendur hver 

svo sem geta þeirra er.  Aðferðin er ein af mörgum samvinnunámsleiðum og gengur undir nafninu 

CLIM, Cooperative Learning in Multicultural Groups.  Guðrún Pétursdóttir kýs að nefna hana 

SAFN- aðferðina, Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi.  Kennsluefnið miðar að því að auka 

hæfni nemenda í mannlegum samskiptum og að takast á við þann fjölbreytileika sem 

nútímasamfélag býr yfir.  Þá er gert ráð fyrir fjölbreytileika í öllum bekkjum og byggt á því að nýta 

hann til gagns fremur en að horfa á hann sem ókost.78 

 Samvinnunám er samheiti yfir margar og oft ólíkar kennsluaðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að í stað þess að fela einstaklingum að leysa tiltekin viðfangsefni eru þau falin hópum.  

Guðrún telur mikilvægt að minna nemendur á mikilvægi samvinnu.  Í því samhengi nefnir hún 

nokkrar staðhæfingar sem hún telur vera gott að hafa fyrir framan sig þegar unnið er í hópavinnu:  

•  ,,Allir geta eitthvað, engin getur allt. 

• Það er skylda þín að aðstoða aðra ef þú getur. 

• Þú hefur rétt á að biðja aðra nemendur um aðstoð. 

• Útskýrðu án þess að gera hlutina fyrir aðra. 

• Enginn er búinn fyrr en allir eru búnir.”79 

 

Við samvinnunám vinna nemendur í hópum og eru samábyrgir fyrir því að leysa viðfangsefni sín og 

geta í raun ekki lokið þeim nema allir leggi sinn skerf til vinnunnar.  Því eru þeir í raun háðir 

vinnuframlagi hvers annars, rétt eins og iðulega gerist í daglegu lífi.  Þá hefur samvinnunám ætíð 

félagsleg markmið ekki síður en fræðileg og fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að það skilar 

nemendum góðum árangri í námsgreinum og er ekki síður vel fallið til að kenna nemendum ýmsa 

félagslega færni s.s. samvinnu, tillitssemi, hjálpsemi, þolinmæði og getu til að leysa úr ágreiningi.80 

Guðrún segir að sé fjölbreytileiki nemenda nýttur í samvinnunámi og verkefni gerð reglulega yfir 

skólaárið, fái nemendur frekar tækifæri til að efla félagsfærni sína.  Nemendur ná þá að vinna saman 

sem einstaklingar, sem hluti af hópi og sem samstarfsfólk við að ná sameiginlegum markmiðum.  Sé 

samvinnustarfi beitt í kennslu þurfa nemendur að mynda sér skoðanir, setja þær fram og átta sig á 

að hægt er að sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum því aðrir þurfa ekki endilega að hafa sömu 

skoðun og þeir sjálfir.81 

 Þrátt fyrir að Guðrún noti samvinnunám inni í kennslustofum tel ég að nýta megi aðferðina á 

                                                 
78 Guðrún Pétursdóttir, 2003:24. 
79 Guðrún Pétursdóttir, 2003:25-26. 
80 Good & Brophy, 2003:285. 
81 Guðrún Pétursdóttir, 2003-18. 
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öðrum vettvangi.  Til að mynda þegar unnið er í almennu félagsstarfi sem fram fer t.d. í 

félagsmiðstöðum og frístundaheimilum.  Það mætti ætla að hægt sé að aðlaga námið að þeim hópi 

sem unnið er með og einnig að þeim aðstæðum sem unnið er í.   

 Margir kostir fylgja samvinnunámi.  Ingvar Sigurgeirsson segir til að mynda í bók sinni 

Litróf kennsluaðferðanna að með fjölbreyttum kennsluháttum sé komið til móts við ólíkar þarfir 

nemenda.  Sumum nemendum lætur vel að vinna einir meðan öðrum gengur betur að vinna í 

samvinnu.  Til þess að takast á við lífið er ljóst að öll þurfum við að geta unnið með öðrum og leyst 

ágreining.  Því telur Ingvar nauðsynlegt að þjálfa nemendur í samvinnu.82   

 Kostirnir við samvinnunámið sem hægt er að tengja við viðfangsefni ritgerðarinnar eru 

nokkrir.  Fyrst má telja að samkenndin sem skapast í vinnuhópnum leiðir til þess að nemendur verða 

áhugasamari um námið heldur en þegar þeir vinna upp á eigin spýtur eða í samkeppni hver við 

annan.  Þá má ætla að nemendur læri meira í hópavinnu vegna þess að þar þurfa þeir að ræða 

saman, ráðgast innbyrgðis og leiðbeina hvert öðru.  Þegar börnin vinna saman í hóp veitir það 

stöðuga og markvissa þjálfun í tjáningu, að útskýra fyrir öðrum, leiðbeina, kenna og rökræða.  Þá 

stuðlar samvinna að jákvæðum viðhorfum til annarra, styrkir félagsleg tengsl innan hópsins og 

dregur úr líkum á því að nemendur verði útundan.  Að lokum eflir hópastarf skilning og eykur næmi 

fyrir skoðunum og viðhorfum annarra.  Samstarf við aðra styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust 

barnanna.83 

 Guðrún Pétursdóttir segir að í nemendahópum geti verið einstaklingar sem eiga erfitt með að 

sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum.  Þessir nemendur geta fallið í það hegðunarmynstur að áreita 

félaga sína.  Þessum nemendum þarf að gefa þann kost að vinna í samvinnu við aðra svo þeir geti 

æft sig í að leysa ágreining og komast að samkomulagi við félaga sína.  Fái þeir ekki tækifæri til að 

þjálfa samskiptafærni sína munu þessi vandamál fylgja þeim fram á fullorðinsár.84 

 Talið er að samvinnunám auki líkur á vináttu meðal nemenda og örvi félagslega færni þeirra 

nemenda sem eru ólíkir að getu, kyni, kynþætti eða þjóðerni.  Þá eiga fatlaðir nemendur frekar að 

öðlast viðurkenningu í nemendahópnum.85 

 Þrátt fyrir að kostir samvinnunáms séu margir þá er hægt að finna ýmsa galla við 

samvinnunám þegar nýta skal námið fyrir börn með þroskafrávik.  Til að byrja með getur ábyrgð á 

ósjálfstæðum nemendum sem venjulega hvílir á kennara færst yfir til hópmeðlima.  Þá geta 

nemendur orðið svo uppteknir af því að vinna saman að engin afurð verður til.  Einnig geta 

nemendur upplifað stöðu í hópnum á ólíkan hátt.  Afburða nemendur geta upplifað hópavinnu 

þannig að þeir þurfa að gera allt, jafnframt geta sumir nemendur upplifað hópavinnu þannig að þau 

                                                 
82 Ingvar Sigurgeirsson, 1999:138. 
83 Ingvar Sigurgeirsson, 1999:138. 
84 Guðrún Pétursdóttir, 2003:18. 
85 Good & Brophy, 2003:284. 
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hafi ekkert fram að færa.  Að lokum geta nemendur ,,lært” að þeir þurfa ekki að færa neitt fram til 

verkefnis vegna þess að skoðanir þeirra fá ekki vægi.86 

 Það getur verið flókið og skipt miklu máli til að ná sem bestum árangri úr hópastarfi hvernig 

hóparnir eru settir saman.  Ákveðnar samsetningar hópa virðast ganga betur en aðrar.  Þannig hefur 

verið sýnt fram á að séu eingöngu afburða nemendur saman í hóp gera meðlimir hópsins ráð fyrir 

því að enginn þurfi hjálp.  Hópar sem hafa eingöngu slaka nemendur lenda aftur á móti í því að 

meðlimir hópsins verða pirraðir því þeir ná ekki að leiðbeina og útskýra efnið fyrir hvert öðru.  

Rannsóknir sýna að betra er að setja tvo slaka nemendur í hóp með einum afburða nemanda frekar 

en tvo afburða nemendur með einum slökum.  Seinni samsetningin veldur því að slaki nemandinn 

verður óvirkur.87 

 Það er ljóst að samvinnunám hefur ákveðna galla.  Ætla mætti að þroskaþjálfi geti reynt að 

sporna við þeim annmörkum sem námið hefur, með því að grípa inn í.  Þá skiptir máli að setja 

hópana saman með tilliti til getu barnanna.  Eins og fram hefur komið þá er mikilvægt að öll börn 

fái tækifæri til að taka þátt í hópastarfi þrátt fyrir getu þeirra til að vinna í hópastarfi.     

7.3  Niðurstaða   

Börn með þroskahömlun þurfa oft á tíðum á einhvers konar þjálfun, meðferð eða sérkennslu að 

halda.  Eins og rannsóknir og heimildir sýna þá eiga þau oft í erfiðleikum með félagsleg samskipti 

og þar af leiðandi eiga þau í erfiðleikum með að aðlagast þeim kröfum sem gerðar eru til jafnaldra 

þeirra um félagsleg samskipti og hegðun.  Það er eitt af hlutverk þroskaþjálfa að efla 

tilfinningavitund barna með þroskahömlun sem og að vinna með sjálfsvitund, samkennd, stjórn á 

hvatvísi, hlustun og ákvarðanatöku.  Sjálfstraust skiptir miklu máli og þurfa þroskaþjálfar að sjá til 

þess að börnin fái tækifæri til að uppgötva hæfileika sína, nýta þá og þroska.  Þá hafa börn þörf fyrir 

örvun og hvatningu.  Einnig þurfa þroskaþjálfar að tryggja þeim tækifæri, aðstöðu og uppbyggileg 

viðfangsefni til að þau fái notið sín.  Eins og fram hefur komið þarf að leggja áherslu á sterku hliðar 

barnsins.  Þroskaþjálfar þurfa að gera barninu grein fyrir hæfileikum sínum en jafnframt að reyna að 

styrkja veiku hliðarnar.  Aðalatriðið er að viðkomandi geri sér grein fyrir hæfileikum sínum og 

kunni að nýta sér þá til framdráttar.  Þá er mikilvægt að leggja áhersla á þessa vinnu þegar barnið er 

á aldrinum 7-12 ára því eins og fræðimenn hafa komið inn á þá eru börn á þessum aldri mjög opin 

og virk fyrir félagslegum tengslum.     

Rannsóknir á samskiptum barna með þroskafrávik sýna að einstaklingarnir eiga oft á tíðum 

erfitt með að setja sig í spor annarra og því er mikilvægt að kenna þeim mikilvægi samkenndar.  

Samkennd þurfa þroskaþjálfar að kenna því hún er mikilvægur þáttur í að setja sig í spor annarra, 

sýna hluttekningu og stuðning.  Kjarnaþættir lífsleikni byggja á því að styrkja einstaklinginn til 

                                                 
86 Good & Brophy, 2003:287-288. 
87 Good & Brophy, 2003:285 
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athafna og ákvarðana, með því verða einstaklingarnir sterkir og ákveðnir einstaklingar með 

sjálfstraust.  Því mætti ætla að þroskaþjálfar geti nýtt sér lífsleikninámið til að efla þessa þætti.   

Til þess að efla tilfinninga- og félagsþroska barna með þroskafrávik er afar mikilvægt að 

foreldrar, þroskaþjálfar, kennarar og aðrir fullorðnir sem skipta máli í lífi þeirra séu góðar 

fyrirmyndir.  Ef hlustað er á börnin eiga þau auðveldara með að læra að hlusta á aðra, ef tilfinningar 

þeirra eru viðurkenndar og rætt um þær læra þau að skilja eigin tilfinningar og annarra.  Það eru í 

raun engin ný sannindi að börn sem búa yfir tilfinningahæfni, hafa stjórn á eigin tilfinningum og 

bregðast rétt við tilfinningum annarra hafa forskot á mörgum sviðum lífsins, hvort sem um er að 

ræða fjölskyldu- eða jafningjatengsl, skólann, íþróttir eða annað sem þau sækjast eftir í 

samfélaginu.  Það getur verið lærdómsríkt að kenna þeim hugtök sem tengjast samkenndinni.  Til að 

byrja með er það virðing en með henni sýnum við innri afstöðu okkar sjálfra, hugsanir og þar með 

tilfinningar.  Næst er það traust en góð samskipti byggjast á góðu trausti og því er mikilvægt að 

öðlast færni í að vera traustvekjandi.  Traust tengist einnig trúnaði og þagmælsku.  Þá má segja að 

lífsleikni sé ákveðinn vettvangur vináttu, þjálfun í að veita hvert öðru athygli og stuðning.  Traust er 

kjarni vináttu.  Skilningur, að hlusta vel og skilja aðra skilar sér fljótt í samskiptum.  Jákvæðni er 

visst hugarfar eða jafnvel tækni sem unnt er að nota sér og öðrum til framdráttar.  Sveigjanleiki er 

nauðsynlegur til að leysa deilur.  Það þykir góður eiginleiki að gefa eftir og skilja hagsmuni hins 

aðilans.  Einlægni hjálpar til í samskiptum okkar við aðra.  Það að vera einlægur endurspeglar 

hreinskilni, að geta tjáð sín hjartans mál og vera opinskár.  Góðir vinir tala saman í einlægni og 

trúnaði.  Að lokum er það þolinmæði, en hún kemur fram þegar við hlustum og sýnum skilning.  

Aðalatriðið er að hafa stjórn á því sem gert er.88 Öll þessi hugtök er mikilvægt að þroskaþjálfar noti 

í vinnu sinni til að efla félagshæfni barna. 

 Eins og fram kemur hér fyrir ofan er margt sem þarf að huga að til að ná fram góðum 

félagslegum hæfileikum.  Börn með þroskahömlun þurfa oft að vinna betur í ákveðnum þáttum sem 

styrkja hæfni þeirra í félagslegum samskiptum.  Til að þau geti myndað vináttu þurfa þau að fá 

góðan undirbúning og góðan skilning á vanhæfni sinni á ýmsum sviðum.  Þá verða þroskaþjálfar að 

vera meðvitaðir um að oft á tíðum hafa þau ekki sömu löngun og önnur börn til þess að hafa 

samskipti við aðra.  Þeim líður oft vel einum og sækjast ekki í félagsskap með sama ákafa og önnur 

börn.  Fötlun þeirra getur verið svo margvísleg og haft margar félagslegar afleiðingar í för með sér.  

Þroskaþjálfinn getur með vinnu sinni ýtt undir það að börn með ýmis konar fatlanir vilji frekar eiga 

í félagslegum tengslum og eru betur undir það búin að eignast vini með því að styrkja ákveðna 

eiginleika barnsins í félagslegum tengslum.  Þá getur einstaklingurinn verið félagslega hæfur en 

enga vini átt.  Fullyrða má þó að öll höfum við gott að því að eiga vini og eiga góð samskipti við 

aðra einstaklinga.  

                                                 
88 Erla Kristjánsdóttir o.fl, 2004. 
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 Eins og fram hefur komið taldi Stanley Hall framfarir verða í þroskaferli barna og þau 

mynda innsæi þegar þau herma eftir hvert öðru.  Því er blöndun mikilvægur þáttur þegar unnið er 

með félagshæfni barna.  Þá benda rannsóknir til að ófötluð börn vilji síður eignast fatlaða vini vegna 

félagslegrar vanhæfni þeirra og tel ég að þroskaþjálfar geti gert sitt af mörkum til að breyta því.  

Efla þarf skilning ófatlaðra barna á vanhæfni barna með fatlanir og auka samkennd og 

umburðarlyndi þeirra.  Með samvinnunámi er hægt að efla þessa þætti þar sem nemendur vinna 

saman í getu blönduðum hópi.  Samvinnunám hefur félagsleg markmið sem leggur áherslu á að 

kenna samvinnu, tillitsemi, hjálpsemi, þolinmæði og getu til að leysa úr ágreiningi.  Þá er talið að 

samvinnu nám auki líkur nemenda á að eignast vini.   
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Niðurlag 

Eins og fram hefur komið þá tel ég að efla þurfi félagshæfni barna með þroskafrávik.  

Samvinnunám og lífsleikni eru tveir farvegir sem þroskaþjálfar geta nýtt sér þegar kemur að þessari 

vinnu.  Niðurstaðan er í stuttu máli að lífsleikni og samvinnunám geta nýst þroskaþjálfum vel í 

starfi þegar unnið er með félagshæfni.  Með því að nota þessar námsleiðir í sitt hvoru lagi eða 

saman eiga þroskaþjálfar að geta eflt félagsfærni barna með þroskafrávik og þ.a.l. eiga börnin að 

vera betur í stakk búin til að mynda vináttutengsl við aðra.   

          Stóra spurningin er hvernig þroskaþjálfar koma að þeirri  kennslu.  Mín hugmynd er sú að 

nýta þroskaþjálfa í lífsleiknikennslu til að kenna skólafærni í grunnskólum og geta þeir einnig nýtt 

sér hugmyndafræði samvinnunáms.  Samvinnunámið getur hjálpað þroskaþjálfanum þegar kemur 

að því að vinna í getublönduðum hóp.  Sérfræðiþekking þroskaþjálfa á fötlun og mörgu sem 

viðkemur því sviði ættu grunnskólarnir að nýta þar sem margbreytileikinn í nútímasamfélagi er alls 

ráðandi.  Í skólafærni felst m.a. hæfni barna til að hafa samskipti við hvort annað inni í 

skólastofunni, leikfimissalnum og í frímínútum.  Þá felst skólafærni einnig í samskiptum barna við 

kennarana.  Ætla mætti að það væri ekki síður mikilvægt að kenna þessa þætti eins og aðra kennslu 

sem við kemur bóklegri getu.      
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