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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna félagslega sjálfstrú og sjálfstraust barna í 

Hjallastefnunni. Í Hjallastefnunni er lögð mikil áhersla á þjálfun í félagslegri hæfni og 

sjálfstrausti og var því talið að eldri börn sem hafa verið lengur á Hjallastefnunni myndu vera 

af foreldrum talin hafa meiri félagslega sjálfstrú og sjálfstraust en yngri börnin og talið var að 

ekki fyndist munur milli kynja hjá eldri börnum en að munur á kynjunum á þessum þáttum 

gæti verið til staðar hjá yngri börnunum. Þáttttakendur voru 64 foreldrar barna í 

Hjallastefnunni, annarsvegar foreldrar fimm ára barna sem eru skráð á leikskólanum Ásum og 

hinsvegar foreldrar átta ára barna í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. Báðir aldurshópar 

eru til húsa í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. Tilgátur rannsóknarinnar stóðust ekki, 

ekki fannst marktækur munur milli kynja eða aldurshópa á þáttum sem mældu félagslega 

sjálfstrú og sjálfstraust. Niðurstöður bentu til að yngri drengir byggju yfir mestri félagslegri 

sjálfstrú og sjálfstrausti og eldri drengir hefðu minnst sjálfstraust af hópunum. Þrátt fyrir það 

bentu niðurstöður til þess að öll börn, óháð aldri og kyni, hefðu mikla félagslega sjálfsrú og 

sjálfstraust. Það gæti þó verið að niðurstöðurnar stafi af lítilli úrtaksstærð og væri því 

áhugavert að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki, en einnig þyrfti að endurskoða 

spurningalistann sem var notaður. 
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Heilbrigð samskipti stuðla að bættum samskiptahæfileikum, aukinni getu til að skilja og sýna 

öðrum samkennd og þau hafa einnig jákvæð áhrif á sjálfsmynd (Erozkan, 2013). Nú á dögum 

hafa möguleikarnir til að tengjast félagslega orðið auðveldari og hver sem er getur myndað 

félagsleg sambönd við aðra, meira að segja þeir sem eru ekki eins sjálfsöruggir í félagslegum 

aðstæðum geta leitað á náðir tölvutækninnar til að eiga samskipti við aðra hvar sem er í 

heiminum (Casale, Tella og Fioravanti, 2013). Regluleg félagsleg samskipti og félagslegur 

stuðningur hafa jafnvel að vissu leyti verndandi áhrif gegn þróun sjúkdóma í manninum 

(MacRae, 2011) og fólk sem er í reglulegum samskiptum lifir heilsusamlegra lífi en þeir sem 

eru einangraðir (Conklin o.fl., 2014). Svo virðist sem foreldrar geti haft áhrif á börn sín í 

tengslum við félagsleg samskipti en því meiri félagslegum samskiptum sem foreldrar eiga því 

meiri félagslegum samskiptum eiga börn þeirra (Brown, McHardy og Taylor, 2014). 

Heilbrigð samskipti foreldra við börn sín stuðla einnig að aukinni félagshæfni barnanna 

(Runcan, Constantineanu, Ielics, Popa, 2012).  

Félagshæfni 

Hugtakið félagshæfni (e. social skills) er yfirheiti á mörgum mismunandi athöfnum sem 

einkenna getu einstaklinga til að vera í samfélagi við aðra og endurspeglar lærða hæfni til 

samskipta, til dæmis á fólk með mikla félagshæfni fleiri vini en aðrir og telur sig minna 

feimið miðað við aðra (Riggio, 1986). Félagshæfni hefur verið skilgreind ólíkt eftir því hvaða 

kenningasmiðir eiga í hlut. Skilgreining Asher, Oden og Gottman (1977) á hugtakinu er sú að 

félagshæfni felist í því að hvaða marki barn er viðurkennt sem hluti af hópnum, þannig að 

börn sem eru vinsæl meðal félaga búi yfir meiri félagslegri hæfni en önnur börn. Gagnrýni á 

þessa skilgreiningu er sú að ekki er hægt að greina hvaða hegðun barns veldur því að það er 

samþykkt af hópnum og hvernig hegðun veldur því að barninu er hafnað (Elliott, Sheridan og 

Gresham, 1989). Libet og Lewinsohn (1973) skilgreindu félagshæfni á annan hátt, út frá 

atferlissjónarmiðum. Samkvæmt þeim er félagshæfni getan til að sýna af sér hegðun sem er 
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jákvætt eða neikvætt styrkt og að sýna ekki af sér hegðun sem aðrir refsa eða slökkva. 

Manneskja sem býr yfir mikilli félagslegri hæfni hefur þá samkvæmt kenningunni getu til að 

greina í sundur hvenær hún þarf að sýna hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar og hvenær 

hún þarf að hætta að sýna hegðun sem felur í sér neikvæðar afleiðingar. Það að búa yfir 

mikilli félagslegri hæfni er talinn jákvæður kostur í samfélagi nútímans og er félagshæfni 

eftirsóttur eiginleiki. Hugsanlega finnst munur á kynjunum þegar félagshæfni er annarsvegar 

en í japanskri rannsókn sem gerð var með 370 börnum allt niður í eins og hálfs árs virtust 

stelpur almennt hafa meiri félagshæfni en strákar, þær voru einnig líklegri til að eiga munnleg 

samskipti við forráðamenn en strákarnir voru  líklegri til að sýna svörun við líkamstjáningu 

forráðamanna sinna (Anme o.fl., 2010) Við hönnun mælitækis á félagshæfni taldi Riggio 

(1986) að félagshæfni væri samblanda af mörgum mismunandi eiginleikum, hún væri lærð og 

að þjálfun á einum eiginleika hafi jákvæð áhrif á annan eiginleika.   

Skortur á félagshæfni 

Skortur á félagshæfni eða félagsleg bæling (e. social inhibition) hefur verið skilgreind sem sú 

tilhneiging til að vera kvíðin/n, feimin/n og inn í sig í óþekktum félagslegum aðstæðum (Thjis 

o.fl., 2004). Lengi hefur verið vitað að félagsleg bæling og félagskvíði tengist sterklega skorti 

á félagshæfni (Riggio, 1986). Sérfræðingar í rannsóknum á samskiptahæfni barna hafa í mörg 

ár vitað að börn sem sýna endurtekið skort á félagshæfni upplifi neikvæðar afleiðingar þess 

bæði til styttri tíma og til lengri tíma, sem og að neikvæðar afleiðingar vegna skorts á 

félagshæfni geti stuðlað að alvarlegri vandamálum síðar meir (Elliott o.fl., 1989).  

Sumar rannsóknir benda til að það finnist ekki munur á kynjunum í tengslum við skort 

á félagshæfni, en í tveimur hollenskum rannsóknum þar sem kennarar mátu félagslega 

bælingu hjá samtals 1.345 leikskólabörnum fannst ekki munur á kynjunum í félagslega bældri 

hegðun. Strákar sýndu samt sem áður meiri hegðunarvanda en stelpur (Thjis o.fl., 2004). 

Samkvæmt yfirlitsrannsókn Keenan og Shaw (1997) er samfélagslega samþykkt að stelpur 
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bregðist við hindrunum í sínu lífi með kvíða og hljóðlátssemi og telja rannsakendur að stelpur 

læri smátt og smátt að þannig eigi að bregðast við erfiðleikum. Í rannsókn sem gerð var meðal 

184 íslenskra unglinga fundust sterk tengsl milli skynjaðs skorts á félagshæfni og félagskvíða. 

Stelpur mátu jafnframt neikvæða félagslega atburði sem alvarlegri en strákar og sömuleiðis 

töldu þær hærri líkur á að neikvæður félagslegur atburður ætti sér stað en strákarnir (Smári, 

Pétursdóttir og Þorsteinsdóttir, 2001). Sumir telja þó að vegna þess að félagshæfni er lærð 

megi gefa sér að mögulegt sé að þróa og auka hana með þjálfun og æfingum og um leið 

styrkja getu einstaklings til félagslegra samskipta (Riggio, 1986). Vatankhah, Daryabari, 

Ghadami og Naderifar (2013) gerðu rannsókn á samskiptaþjálfun 40 stelpna sem voru af 

handahófi valdar úr stærri hópi stelpna sem höfðu mælst með lélega sjálfsmynd og lágt 

sjálfstraust. Niðurstöðurnar voru þær að að samskiptaþjálfun jók sjálfstraust og bætti 

sjálfsmynd stelpnanna. Í annarri rannsókn bætti þjálfun í félagshæfni samskiptagetu stelpna 

með væga þroskaskerðingu (Dastgahi, Kashi og Shameli, 2013).  

Kynjamótun 

Hugtakið kyn er notað til að flokka karla og konur í sundur og byggir á mismuninum sem ríkir 

milli kynjanna (Leinbach, Hort og Fagot, 1997). Deaux og Major (1987) telja að 

birtingarmynd kyns komi aðallega fram í félagslegu samhengi. Í öllum samfélögum heimsins 

finnast ákveðnar hugmyndir um ólík hlutverk kynjanna (Leinbach o.fl., 1997). Í vestrænum 

samfélögum hefst kynjamótun strax við fæðingu ungbarna þegar þau eru klædd í bleikan eða 

bláan fatnað. Börn læra síðan smátt og smátt að talað er um hluti í umverfinu í karlkyni og 

kvenkyni og að karlar og konur klæði sig, hegði sér og snyrti sig ólíkt til (Bandura, 1989a). 

Þau fá þannig upplýsingar frá samfélaginu um hvernig þau eigi að haga sér í samræmi við 

eigið kyn (Leinbach o.fl., 1997) og þau eru stöðugt að afla sér aukinnar þekkingar um kynin 

og mismuninn sem ríkir þeirra á milli (Martin og Ruble, 2004).  
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Staðalmyndir um kynin 

Samkvæmt félags- hugrænu kenningunni læra börn um staðalmyndir kynjanna í gegnum 

félagslegt umhverfi sitt með virkri skilyrðingu og herminámi (Albert og Porter, 1988). 

Viðhorf til kynjanna og félagsmótun þeim tengdum er sérlega útbreitt í samfélaginu og hefur 

sterk áhrif á sjálfsmynd fólks, sérstaklega börn þar sem þau hafa ekki eins sterklega mótaða 

sjálfsmynd og fullorðnir (Deux og Major, 1987). Barnið tekur eftir að ákveðin hegðun, 

ákveðnir hlutir og ákveðnir litir tengjast öðru hvoru kyninu (Leinbach o.fl., 1997). Í 

samfélaginu eru staðalmyndir um konur þær að konur séu viðkvæmar og fágaðar en 

staðalmyndir um karla eru að þeir séu kraftmiklir og ákveðnir. Staðalmyndir sem barn myndar 

sér út frá þessum upplýsingum stjórna í kjölfarið hegðun þess og viðhorfum til annars fólks 

(Martin og Ruble, 2004).  

Félagsmótun veldur því að barnið fylgist með umhverfi sínu og hermir eftir viðeigandi 

fyrirmynd, til dæmis þegar stúlka hermir eftir hegðun móður sinnar. Viðeigandi hegðun og 

útlit í samræmi við kyn er síðan félagslega styrkt og viðhorf barna til viðeigandi hegðunar og 

útlits kynjanna styrkjast um leið (Albert og Porter, 1988). Ef barn sér ítrekað að ákveðið starf 

er unnið af konu tengir það starfið auðveldar við eitthvað sem tengist hlutverkum kvenna 

heldur en ef það sér endurtekið bæði karla og konur sinna ákveðnu starfi (Bandura, 1989a). Í 

rannsóknum Leinbach o.fl. (1997) tengdu börn allt niður í fjögurra ára hluti sem eru 

samfélagslega taldir henta körlum frekar við karla og það sama gerðu þau með konur og hluti 

sem eru af samfélaginu taldir tengjast konum. Foreldrar hafa líka áhrif á viðhorf barna sinna 

með því að koma ólíkt fram við þau í samræmi við staðalímyndir samfélagsins um kynin 

(Granié, 2010). Allt frá fæðingu eru drengir að jafnaði taldir harðari af sér svo foreldrar veita 

þeim meiri líkamlega örvun. Samfélagið álítur stúlkur næmari, þannig foreldrar eru varfærnari 

við þær (Benenson, 1996). Þetta sást til dæmis í rannsókn Hagan og Kuebli (2007) þar sem 

áhrif foreldra á áhættusækna hegðun barna sinna voru könnuð. 80 leikskólabörn á fjórða og 

fimmta ári og foreldrar þeirra tóku þátt. Í rannsókninni stóðu börnin frammi mismunandi 
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hindrunum sem þurfti líkamlega burði til að komast fram hjá og áttu foreldrar að hegða sér 

eðlilega við börn sín meðan á þessu stóð, máttu þeir ræða við þau og aðstoða þau eins og þeim 

þótti þurfa. Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að foreldrar töluðu meira við og buðu 

dætrum frekar hjálp en sonum, hugsanlega vegna þess að drengir eru taldir sjálfstæðari. Enn 

frekari stuðningur við að staðalmyndir kynjanna hafi áhrif á hegðun stelpna og stráka fannst í 

rannsókn Granié (2010) en þar spáði staðalmynd um karlmennsku best fyrir um líkur á að 

barn á leikskólaaldri tæki áhættu og meiddi sig óvart. Í rannsókninni mátu foreldrar börn sín. 

Ef foreldrum fannst börn sín búa yfir eiginleikum sem eru af samfélaginu taldir vera 

einkennandi fyrir karlmennsku spáði það fyrir um áhættusækna hegðun barna þeirra, bæði hjá 

stelpum og strákum. Börn mynda meira að segja snemma með sér skoðanir á 

framtíðarstarfsframa sínum í samræmi við samfélagslega staðla til kynjanna, stelpur telja sig 

hæfar í ýmisskonar þjónustustörf, störfum tengdum kennslu eða listum en drengir telja sig 

hæfari í störf sem tengjast vísindum, tækni og tölvunarfræðum (Pastorelli o.fl., 2001). Börn 

velja sér síðan frekar leikfélaga af sama kyni og þau sjálf, þannig læra þau áfram um 

viðeigandi kynhegðun hvert af öðru með því að styrkja hvert annað í leikjum sem teljast 

viðeigandi fyrir hvort kyn (Martin o.fl., 2013). Ólíkar staðalmyndir um kynin sjást jafnvel í 

teikningum barna, en í rannsókn meðal sex til tólf ára gamalla barna sem gerð var í þrettán 

löndum og nokkrum mismunandi heimsálfum teiknuðu strákar frekar myndir af hlutum eða 

aðstæðum sem eru af samfélaginu tengt við karlmennsku, til dæmis vopn, bíla eða 

íþróttaatburði. Engin stelpa í rannsókninni, sem tók til 700 teikninga, teiknaði vopn á sínar 

myndir, stelpur teiknuðu oft dýr og notuðu frekar liti en strákarnir. Rannsakendur veltu fyrir 

sér þeirri hugmynd að litanotkun gæti verið merki um tjáningu tilfinninga og skortur á litum í 

myndum strákanna gæti tengst samfélagslegum viðmiðum um að strákar eigi ekki að sýna 

tilfinningar, ennfremur töldu þær hugsanlegt að niðurstöðurnar hafi orðið eins og þær urðu 

vegna áhrifa samfélagsins, til dæmis með félagsmótuninni sem verður þegar stelpur fá 
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leikföng sem eru hönnuð sérstaklega fyrir stelpur og strákar fá leikföng sem eru hönnuð fyrir 

stráka. Þessar hugmyndir um áhrif félagsmótunar á notkun lita voru þó getgátur rannsakenda 

en ekki eitthvað sem þeir gátu ályktað vísindalega um út frá niðurstöðunum sem lágu fyrir 

(Alter-Muri og Vazzano, 2014). Rannsóknin bendir til þess að lítið hafi breyst í þessum 

efnum síðustu áratugina en í tæplega fjörtíu ára gamalli rannsókn Rheingold og Cook (1975) á 

hvernig væntingar samfélagsins til kynjanna endurspeglast í barnaherbergjum svipaði 

niðurstöðum til rannsóknar Alter-Muri og Vazzano (2014). Þar voru strákaherbergi uppfull af 

byssum, íþróttatengdum hlutum og bílum en í herbergjum stelpna voru dúkkur, dúkkuhús og 

leikfangaútgáfur af heimilistækjum. 

Félags- hugræna kenningin 

Félags- hugræna kenningin (e. social cognitive theory) var sett fram af Albert Bandura fyrir 

tæpum þrjátíu árum. Í þeirri kenningu er fjallað um að gagnverkandi tengsl milli hugrænna 

ferla, hegðunar og umhverfisáreita móti fólk (Bandura, 1989b). Þessi tengsl eru missterk og 

misjöfn, sem gerir að verkum að fólk hefur bæði áhrif á umhverfi sitt og verður á sama tíma 

fyrir áhrifum af því (Wood og Bandura, 1989). Samkvæmt kenningunni væri ferli hugræns- 

og félagslegs þroska sérlega langdregið og takmarkað ef hver og einn aðili þyrfti alltaf að læra 

af afleiðingum eigin hegðunar og um leið myndi þekking eins og tungumál ekki geta miðlast 

milli manna. Í kenningunni er herminám stórt einkenni á manninum, en það er að geta aukið 

við þekkingu sína og hæfni út frá því að fylgjast með hegðun annarra og afleiðingum af 

hegðuninni (Bandura, 1977; Bandura, 1989a).  

Sjálfstrú 

Sjálfstrú (e. self-efficacy) er hugtak tilkomið frá Albert Bandura (1977). Sjálfstrú er hugtak 

innan félags- hugrænu kenningarinnar og fjallar um trú á eigin getu í ákveðnum aðstæðum 

(Bandura, 1977; Furstenberg og Rounds, 1995). Sjálfstrú manneskju er misjafnlega sterk, 

endist misjafnlega lengi og getur verið almenn eða sértæk (Reishehrei, Reishehrei og 
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Soleimani, 2014). Samkvæmt Bandura (1993) mótar hugsun hegðun. Bandura (1977) heldur 

því jafnframt fram að  fólk afli sér sjálfstrúar með því að gera sjálft, með því að fylgjast með 

öðrum og læra af hegðun þeirra, með ráðleggingum og leiðbeiningum frá öðrum og líka í 

gegnum lífeðlisfræðilegt ástand sitt. Hvatning fólks liggur að mati Bandura (1989b) í 

hugsunum því fólk getur séð fyrir sér framtíðina og afleiðingar af gjörðum sínum með því 

einu að hugsa.  

Samkvæmt kenningunni er geta fólks breytileg eftir aðstæðum og að sama skapi er trú 

á eigin getu mismikil, óháð raunverulegri getu (Bandura, 1993). Það er þessi skynjun 

manneskjunnar á getu sinni sem hefur áhrif á hegðun hennar, frekar en raunveruleg geta 

(Strecher, DeVellis, Becker og Rosenstock, 1986). Sjálfstrú segir þannig til um sannfæringu 

fólks um eigin getu (Bandura, 1989a). Sjálfstrú hefur jafnframt áhrif á hvaða athafnir 

manneskja ákveður að stunda sem og þær aðstæður sem hún velur sér, þannig hefur hún áhrif 

á umhverfi manneskjunnar (Bandura og Adams, 1977). Þetta sést á því að manneskja sem veit 

að ákveðið verkefni er henni ofviða tekur það ekki að sér á meðan sú sem er þess fullviss að 

vera hæf til verksins tekur því fagnandi (Wood og Bandura, 1989). Skynjuð sjálfstrú hefur um 

leið áhrif á hversu mikla fyrirhöfn fólk leggur í það sem það er að gera, sem og hversu lengi 

það heldur áfram þrátt fyrir mistök og hindranir (Bandura, 1989a; Pastorelli o.fl., 2001). 

Rannsókn Woodrow (2011) studdi þetta þar sem sjálfstrú spáði sterkt fyrir um frammistöðu 

háskólanema í að skrifa á erlendu tungumáli, þeir sem höfðu meiri sjálfstrú gekk betur í 

skriftarverkefninu sem fyrir þá var lagt og þeir lögðu meira á sig. Mikill sjálfsefi letur 

hinsvegar rökhugsun og með lítilli rökhugsun verður frammistaða lakari (Bandura, 1989b).  

Sjálfstrú er oft tilkomin í gegnum beina reynslu manneskju en getur líka gerst í 

gegnum herminám. Fólk er gjarnt á að meta eigin frammistöðu í samræmi við frammistöðu 

jafningja, þannig ef manneskja sér jafninga takast farsællega á við erfitt verkefni getur 

sjálfstrú hennar á eigin getu í sama verkefni aukist (Wood og Bandura, 1989). Ef manneskja 
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eignar velgengni sinni í ákveðnu verkefni eigin getu eykst sjálfstrúin mun meira en ef hún 

hefði eignað velgengni sinni aðstæðunum (Bandura, 1989a). Lífeðlisfræðileg örvun 

manneskju getur líka gefið henni mikilvægar upplýsingar um eigin sjálfstrú, mikil streita eða 

kvíði getur þannig haft letjandi áhrif á sjálfstrú. Að lokum er mögulegt að auka sjálfstrú 

annarrar manneskju með því að hvetja hana áfram og leggja áherslu á hæfni hennar 

(Furstenberg og Rounds, 1995; Lee, Avis og Arthur, 2007; Wood og Bandura, 1989). 

Stuðningur virðist líka mikilvægur fyrir sjálfstrú, en í rúmenskri rannsókn sem gerð var meðal 

240 unglinga komstu rannsakendur að því að því meiri félagslegan stuðning sem unglingarnir 

töldu sig hafa, því meiri sjálfstrú höfðu þeir (Adler-Constantinescu, Beşu og Negovan, 2013). 

Þegar manneskja kemst yfir hindranir í ákveðnum aðstæðum styrkist sjálfstrú hennar enn 

frekar í þeim aðstæðum, um leið og mistök letja. Lykilþátturinn í sjálfstrú er því þetta 

hugræna mat sem fólk myndar sér á skynjaðri getu sinni (Bandura, 1989a). Þeir sem hafa 

mikla sjálfstrú eru líklegri til að sjá fyrir sér jákvæðar afleiðingar af því sem þeir ætla sér að 

framkvæma og hugsa lausnamiðað þegar þeir standa frammi fyrir vandamálum, á meðan þeir 

sem hafa litla sjálfstú sjá fyrir sér feril mistaka í því sem þeir taka sér fyrir hendur og einblína 

á vandamál og það sem gæti farið illa (Bandura, 1989a; Bandura, 1989b). Í rannsókn Muris 

(2002) tengdist lítil sjálfstrú kvíða- eða þunglyndiseinkennum hjá unglingum. Jafnframt 

fannst einhver stuðningur fyrir því að sértæk kvíðaeinkenni tengdust skorti á sértækri sjálfstrú, 

til dæmis tengdist félagskvíði skorti á félagslegri sjálfstrú.  

Félagsleg sjálfstrú 

Félagsleg sjálfstrú (e. social self-efficacy) hefur verið skilgreind sem trú á eigin getu til að 

eiga í og viðhalda félagslegum samskiptum (Anderson og Betz, 2001). Manneskja með mikla 

félagslega sjálfstrú notar árangursríkari aðferðir en aðrir við að leysa vandamál vegna þess að 

hún hefur mikla trú á eigin getu til að eiga við sér framandi eða erfiðar félagslegar aðstæður 

(Erozkan, 2013). Erozkan (2013) rannsakaði tengsl milli samskiptahæfni og félagslegrar 



  

9 

 

sjálfstrúar hjá um 500 tyrkneskum unglingum og fann að því meiri félagshæfni sem 

unglingarnir höfðu, því meiri félagslega sjálfstrú höfðu þeir um leið.  Neikvæð fylgni var 

meðal annars milli skorts á sjálfstrausti og félagslegrar sjálfstrúar. Í Bandaríkjunum gerðu 

Rudy, Davis III og Matthews (2014) rannsókn meðal 245 barna og unglinga og komust að því 

að félagsleg sjálfstrú miðli líklega tengslunum milli neikvæðra hugsana um sjálfið í félagslegu 

samhengi og félagskvíða hjá börnum og unglingum. Rudy, Davis III og Matthews (2012) 

höfðu áður gert svipaða rannsókn meðal bandarískra barna og í henni fundu þau líka tengsl 

milli félagslegrar sjálfstrúar og félagskvíða, en því meiri félagslega sjálfstrú sem börnin höfðu 

því minni félagskvíða fundu þau til. Niðurstöður rannsóknar Muris (2002) sem tók til 596 

belgískra unglinga voru þær að lítil félagsleg sjálfstrú tengdist helst félagskvíða.  Stelpur og 

strákar höfðu jafn sterka félagslega sjálfstrú í rannsókn Pastorelli o.fl. (2001) sem gerð var í 

Ítalíu, Ungverjalandi og Póllandi en úrtakið náði yfir 1180 börn og unglinga samtals í þessum 

þremur evrópulöndum. Þó fannst einhver kynjamunur í mælingum á sjálfstrú en stelpur í 

rannsókninni virtust hafa sterkari akademíska sjálfstrú en strákarnir. 

Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd fólks hefur áhrif á hvernig það lítur á sjálft sig, þeir sem hafa jákvæða sjálfsmynd 

sjá sig í jákvæðu ljósi, hafa meiri sjálfstrú, hærra sjálfstraust og líður betur í eigin skinni 

(Ferreira, Bento, Chaves og Duarte, 2014). Félagsleg tengsl foreldra við börn sín hafa áhrif á 

sjálfsmynd þeirra, en í rannsókn DeHart, Pelham og Tennen (2006) var jákvæð fylgni milli 

alúðar og stuðnings sem foreldrar sýndu börnum sínum og sjálfsmyndar barna þeirra. Skynjuð 

stjórn virðist líka mikilvæg fyrir sjálfsmyndina, en því meiri stjórn sem fólk telur sig hafa á 

daglegu lífi sínu, því meiri sjálfstrú hefur það og sér sig í bjartara ljósi (Sagone og Caroli, 

2014). Í þýski rannsókn meðal unglinga hafði örugg sjálfsmynd jákvæð áhrif á viðhorf til getu 

í skóla, eða á akademíska sjálfstrú. Ennfremur fundust jákvæð tengsl milli félagslegrar 

sjálfsmyndar og akademískrar sjálfstrúar og ályktuðu rannsakendur að umsjáraðilar barna 
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ættu að einbeita sér að því að hlúa að sjálfsmynd þeirra, bæði á félagslegu sviði sem og 

akademísku  (Preckel, Niepel, Schneider og Brunner, 2013). Í rannsókn á sjálfsmynd 

hollenskra barna og unglinga tengdist lágt sjálfstraust félagskvíðaeinkennum og neikvæðum 

tilfinningum (van Tuijl,de Jong, Sportel, Hullu og Nauta, 2014).  Í rannsókn sem var gerð í 

nokkrum löndum í Asíu og Evrópu sást að léleg sjálfsmynd og lítil sjálfstrú tengdust 

kvíðaeinkennum meðal barna (Morony, Kleitman, Lee og Stankov, 2013). Jafnframt virðist 

neikvæð sjálfsmynd og lágt sjálfstraust auka líkur á áhættusækinni hegðun unglinga (Ferreira 

o.fl., 2014).  

Félagslegur stuðningur hefur jákvæða fylgni við örugga sjálfsmynd, hátt sjálfstraust og 

meiri hamingju en kínverskir unglingar og ungt fólk með mikinn félagslegan stuðning höfðu í 

rannsókn Kong og You (2013) meira sjálfstraust en þeir sem skorti félagslegan stuðning og 

voru einmana. Aukin samskiptageta sem fékkst með samskiptaþjálfun unglingsstelpna bætti 

sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust (Vatankhah o.fl., 2013). Örugg sjálfsmynd virðist auk þess 

vera sterk forspá um frammistöðu unglinga í námi en í rannsókn Morony o.fl. (2013) sem 

samtals 7167 unglingar frá nokkrum löndum úr Evrópu og Asíu tóku þátt í spáði sjálfstraust 

enn sterkar fyrir um akademíska frammistöðu en sjálfstrú. Í rannsókn Sagone og Caroli 

(2014) virtist vera kynjamunur á viðhorfum til sjálfsins, að minnsta kosti meðal fullorðinna, 

en kvenkyns háskólanemar höfðu í rannsókninni jákvæðari sjálfsmynd en karlkyns 

háskólanemar. 

Hjallastefnan 

Hjallastefnan kennist við leikskólann Hjalla sem er við Hjallabraut í Hafnarfirði. Margrét Pála 

Ólafsdóttir er hugmyndasmiður og stofnandi Hjallastefnunnar og hófst starfsemin árið 1989. 

Upphaflega var stefnan tengd leikskólum en í dag býður hún einnig upp á skólastarf í fjórum 

skólum fyrir 5-9 ára börn og í einum skóla fyrir 10-12 ára börn og eru þessir skólar bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni (Hjallastefnan, e.d.). Meginreglur Hjallastefnunnar 
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eru í grunninn sex talsins. Samkvæmt reglunum á Hjallastefnan að virða hvert og eitt barn 

eins og það er. Samskipti starfsfólks hvert við annað sem og við börnin og foreldra þeirra eiga 

að vera lituð jákvæðni og gleði (Hjallastefnan e.d.). Jákvæð samskipti skólastarfsfólks við 

börn og foreldra skipta miklu máli eins og sást í langtímarannsókn sem mældi samskipti 

kennara við börn sem þeir kenndu, börnin voru við fyrri mælingu rannsóknarinnar á 

leikskólaaldri og síðari mælingu komin í grunnskóla. Niðurstöðurnar voru að jákvæð tengsl 

kennara við barn tengdust því að barnið var talið hafa meiri félagshæfni við síðari mælingu. 

Ályktun rannsakenda var að jákvæð samskipti kennara og nemenda gætu hugsanlega stuðlað 

að jákvæðari samskiptum barna hvert við annað (Rudasill, Niehaus, Buhs og White, 2013). 

Ánægja kennara í starfi hefur jafnframt jákvæða fylgni við ánægju nemenda í skólanum 

(Bakker, 2005). Samfélag innan hvers skóla Hjallastefnunnar á að einkennast af jafnvægi og 

einfaldleika þar sem skýrar og sýnilegar reglur eru til staðar. Námsgögn eiga að vera einföld 

til að stuðla að ímyndunarafli og sköpunargleði (Hjallastefnan, e.d.). Fátt er um nýlegar 

rannsóknir sem styðja þetta en einhver líkindi eru milli þessara hugmynda og gamallar 

rannsóknar Eckerman og Whatley (1977) þar sem það voru meiri samskipti milli ungra barna 

ef engin leikföng voru til staðar en þegar leikföng voru í herberginu snerust samskipti og 

leikir um leikföngin. Í Hjallastefnunni er agi þjálfaður með ákveðni en umhyggjusemi og 

forðast er að nota skammir eða refsingar (Hjallastefnan, e.d.).  Refsingar í formi neikvæðrar 

endurgjafar (e. negative feedback) hafa til dæmis neikvæðar afleiðingar í för með sér, en í 

rannsókn Moeller og Robinson (2010) olli neikvæð endurgjöf í einum lið verkefnis því að 

þátttakendur voru lengur að bregðast við næsta lið verkefnisins. Þessi áhrif virtust jafnframt 

mun sterkari á konurnar sem tóku þátt í rannsókninni en karlana. Rannsakendur drógu í 

kjölfarið þá ályktun að konur væru næmari en karlar á refsingar í formi neikvæðrar 

endurgjafar, hugsanlega vegna þess hvernig staðalmyndir samfélagsins hafa áhrif á hegðun 

kynjanna. Þessi rannsókn var þó gerð meðal háskólanema en ekki barna svo ekki er hægt að 
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gefa sér að niðurstöður  yrðu þær sömu ef eins rannsókn væri gerð og börn fengin til þátttöku. 

Þrátt fyrir það er hægt að álykta að refsingar eins og neikvæð endurgjöf, sem sumir myndu 

skilgreina sem skammir, hafi neikvæð áhrif á börn jafnt sem fullorðna. Miðað við niðurstöður 

rannsóknar Moeller og Robinson (2010) hefur Hjallastefnan sett sér göfugt markmið með því 

að reyna að takmarka neikvæða endurgjöf í kennslu og má gefa sér að börnin njóti góðs af í 

kjölfarið.    

Kynjaskipting Hjallastefnunnar 

Eitt helsta einkenni Hjallastefnunnar er kynjaskipting stúlkna og drengja. Í Hjallastefnunni er 

talið að stöðluð kynhlutverk séu heftandi fyrir hvort kyn fyrir sig og stuðli að því að minni 

áhersla sé lögð á þá eiginleika sem teljast af samfélaginu ekki eiginlegir hvoru kyni 

(Hjallastefnan, e.d.). Þessar hugmyndir eru í samræmi við félags- hugrænar kenningar en 

samkvæmt þeim læra börn að jafnaði rækilega af fyrirmyndum af báðum kynjum en sýna sjálf 

ekki alla hegðun sem þau læra heldur velja hvaða hegðun þeim þykir í samræmi við sitt kyn 

(Bandura, 1989a). Rannsókn DeWitt, Cready og Seward (2013) á hlutverkum kynjanna í 

barnabókum frá 1902 til 2000 sýndi fram á að stöðluð kynhlutverk hafi verið ríkjandi í 

barnabókum síðustu hundrað árin og væru enn, mæður eru í bókunum heimavinnandi 

uppalendur og feður skaffarar. Þær ályktuðu að ef stelpur fengju endurtekið á þennan hátt þau 

skilaboð að tækifæri kvenna séu aðeins innan heimilisins minnki það metnað þeirra og 

sjálfstæði. Í Hjallastefnunni er með kynjaskiptu skólakerfi reynt að vinna á þessum stöðluðu  

kynjahlutverkum sem eru ríkjandi í samfélaginu og styrkja þætti sem eru ekki áberandi hjá 

hvoru kyni fyrir sig (Hjallastefnan, e.d.). Niðurstöður rannsóknar Erarslan og Ranking (2013) 

bentu þó til að þjóðfélagsstaða fjölskyldunnar, nágrennis og skólans hafi líka áhrif á viðhorf 

kynjanna til kynhlutverka og bentu rannsakendur á að það þyrfti að taka þessa þætti með í 

reikninginn þegar horft er til kynjaskiptingar skóla. Rannsakendur töldu því ekki nægilegt að 

einblína á stöðluð kynhlutverk og hegðun kynjanna í samfélaginu, heldur þurfi að taka tillit til 
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fleiri þátta þegar ákvarðanir um kynjaskiptingu skóla eru teknar. Hugmyndafræðin um að 

kynjaskipting í skólum geti aukið getu beggja kynja hefur samt sem áður verið vinsæl 

víðsvegar í heiminum síðustu ár og ýmsar líffræðilegar, félagslegar og sálfræðilegar ástæður 

nefndar fyrir því að kynjaskipting í skólakerfinu gæti hugsanlega komið börnum til góðs 

(Jackson, 2012). 

Kynjanámsskrá Hjallastefnunnar byggir á þeirri hugmyndafræði að hægt sé að æfa 

persónueiginleika til jafns við að æfa nýja færni á öðrum sviðum. Hugmyndin með 

kynjaskiptum hópum er sú að stelpur geti fengið meira svigrúm til þess að þjálfa þætti sem 

eru að jafnaði ekki ríkjandi í stelpum, eins og það að hafa kjark, vera ákveðnar eða sýna 

leiðtogahæfileika. Hjá drengjum er lögð áhersla á að þeir þjálfi sig í þáttum sem eru öllu jöfnu 

ekki einkennandi fyrir þeirra kyn, eins og í samskiptum, hlýju og vináttu (Hjallastefnan, e.d.). 

Sú hugmynd gæti verið gagnleg vegna þess að hún er miðuð að því að vinna í veikleikum 

hvors kyns. Eliot (2010) telur að kynjaskipting innan skólakerfisins geti stuðlað að enn frekari 

væntingum frá samfélaginu til kynjanna að sýna af sér hegðun sem samfélagið telur 

viðeigandi fyrir kynin og þannig sé verið að styrkja enn frekar þá styrkleika sem hvort kyn 

býr yfir og um leið verið að hunsa veikleikana. Í Hjallastefnunni er hinsvegar talið að 

mögulegt sé að mæta ólíkum þörfum kynjanna og um leið hlúa að þeim eiginleikum sem er 

ábótavant hjá hvoru kyni (Hjallastefnan, e.d.).  

Í Hjallastefnunni er talið að bæði kyn fái með kynjaskiptingu möguleika til að þroska 

þá eiginleika sem yrði þeim erfiðara að gera í blönduðum hópi vegna þess að styrkleikar hvors 

kyns myndu skyggja á hitt kynið (Hjallastefnan, e.d.). Þetta hefur ekki verið mikið rannsakað 

síðustu ár en einhver vísindalegur stuðningur fyrir þessum hugmyndum hefur þó fundist í 

þrjátíu ára gömlum rannsóknum. Í grein eftir Charlesworth og LaFreniere (1983) var því til 

dæmis haldið fram að drengir stjórnuðu að jafnaði ferðinni í blönduðum hópum og stúlkum 

gæti í kjölfarið átt til að finnast þær ómerkilegri (sjá í Kling, Hyde, Showers og Buswell, 
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1999).  Maccoby og Jacklin (1987) komust að því að stelpur voru meira til baka en strákar í 

samskiptum kynjanna og þessi munur á kynjunum kom bara í ljós þegar stelpur léku með 

stákum, en ekki þegar þær léku með öðrum stelpum. Stelpurnar drógu sig oftar í hlé með 

strákum og leyfðu þeim að einoka leikföngin (sjá í Drury, Bukowski, Velásquez og Stella-

Lopes, 2013; sjá í Maccoby, 1990). Þessi munur á samskiptum kynjanna hefur sést hjá allt að 

33 mánaða gömlum börnum, í rannsókn Jacklin og Maccoby (1978) voru mikil líkindi milli 

félagshegðunar barnanna þegar þau léku við sama kyn, en stelpur drógu sig meira í hlé og 

leituðu í skjól mæðra sinna þegar þær léku með strák en ekki þegar þær léku með annarri 

stelpu, börnin voru líklegri til að bjóða kvenkyns leikfélaga leikfang og líklegra var að barn 

færi að gráta ef leikfélaginn var karlkyns, óháð hegðun leikfélagans. Jacklin og Maccoby 

(1978) drógu þá ályktun að börnin hljóti að hafa verið að bregðast við kyni annars barns í út 

frá eigin kyni, þannig þau hljóti strax á þessum unga aldri að vera búin að mynda sér 

hugmyndir um að kynin séu í raun ólík.  Niðurstöður rannsóknar Serbin, Sprafkin, Elman og 

Doyle (1984) voru þær að á strax á leikskólaárunum þrói kynin með sér mismunandi 

samskiptaaðferðir, strákar biðja beint um það sem þeir vilja en stelpur fara í auknum mæli að 

nota óbeinar óskir. Augljóst er að þörf er á nýlegri rannsóknum á þessu sviði þar sem 

mögulegt er að á síðustu árum hafi eitthvað breyst og ef svipaðar rannsóknir væru gerðar í dag 

gætu niðurstöður orðið aðrar en hjá Charlesworth og LaFreniere (1983), Maccoby og Jacklin 

(1978; 1987),  og Serbin o.fl. (1984), til dæmis fyrir tilstilli aukins jafnréttis meðal kynjanna 

síðustu ár.  

Drengir þurfa að mati Hjallastefnunnar (e.d) aukna þjálfun í félagsfærni en stúlkur 

þurfa meiri þjálfun á einstaklingsþáttum. Hugsanlega á sú hugmynd við einhver rök að 

styðjast, en í íranskri rannsókn meðal skólabarna voru stelpur til dæmis taldar bæði af 

kennurum og foreldrum búa yfir meiri félagshæfni og strákar voru taldir sýna oftar truflandi 

hegðun. Rannsakandi taldi niðurstöðurnar alhæfast milli menningarheima þar sem þær voru í 



  

15 

 

samræmi við niðurstöður úr áþekkum rannsóknum úr öðrum menningarheimum (Abdi, 2010).  

Önnur rannsókn sem var gerð meðal íslenskra unglinga sýndi fram á að unglingsstelpur höfðu 

minna álit á almennri hæfni sinni en strákarnir (Smári o.fl., 2001). Allsherjargreining (e. 

meta-analysis) eftir  Kling, Hyde, Showers og Buswell (1999) á gögnum frá tæplega 100.000 

bandarískum unglingum sýndi líka fram á að strákar höfðu aðeins meira sjálfstraust en 

stelpur, áhrifin voru lítil en tölfræðilega marktæk. Campbell og Sanders (2002) telja þrátt fyrir 

allt að meiri munur finnist milli einstaklinga, óháð kyni þeirra, en milli kynjanna og að frekar 

eigi að einblína á persónueinkenni einstaklinga þegar horft er til menntunar en að einblína á 

kynið sjálft.  

Niðurstöður nokkurra rannsókna hafa að einhverju leyti stutt þær tilgátur innan 

Hjallastefnunnar um að kynjaskipting hafi jákvæð áhrif á hegðun barna, til dæmis voru 

rannsóknarniðurstöður Booth og Nolen (2012) á keppnisskapi unglinga þær að stelpur úr 

kynjaskiptum skólum voru kappsamari en þær sem komu úr blönduðum skólum og höguðu 

sér auk þess meira eins og strákar, rannsakendur töldu þessar niðurstöður samræmast 

kenningum um stöðluð kynhlutverk og ályktuðu út frá hegðun stelpnanna í rannsókninni að 

minni þrýstingur væri á stelpum í kynjaskiptum skólum að hegða sér í samræmi við 

fyrirframgefnar hugmyndir samfélagsins um hvernig stelpur eiga að hegða sér. Stimplunin að 

stelpur hagi sér eins og strákar gæti verið séð sem öfugsnúin, enda ákveðin kynjaskipting 

fólgin í slíkum ályktunum. Þrátt fyrir það má teljast jákvætt ef kynjaskipting skólanna leiddi 

til þess að stelpur fundu til minni þrýstings á sjálfar sig að lúta stöðluðum hugmyndum um 

hegðun sína í samræmi við kyn. Í annarri rannsókn Booth og Nolen (2009) kom í ljós að 

stelpur úr kynjaskiptum skólum voru tilbúnar að taka jafn mikla áhættu í veðmáli og strákar 

annaðhvort úr kynjaskiptum eða blönduðum skólum, að sama skapi tóku stelpur meiri áhættu 

ef þær voru í stelpnahópi en þegar þær voru í blönduðum. Þau töldu þetta benda til þess að 

munur í hegðun kynjanna sé ekki beintengt kyninu sjálfu, heldur afrakstur félagsnáms (Booth 
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og Nolen, 2009). Sú ályktun er í samræmi við félagsnámskenningu Bandura (1977; 1989a; 

1989b) sem og hugmyndir Hjallastefnunnar (e.d.) um félagsmótun barna í samræmi við kyn 

þeirra. 

Þrátt fyrir nokkrar rannsóknir sem virðast lofa góðu fyrir fylgismenn kynjaskipts 

skólakerfis bendir flest samt til þess að ekki séu til nægjanleg raunprófuð gögn sem sýna fram 

á yfirburði kynjaskiptingar fram yfir blandað skólakerfi (Jackson, 2012). Bigler og Signorella 

(2011) tóku saman niðurstöður nokkurra rannsókna á kynjaskiptu skólakerfi í Bandaríkjunum 

og héldu í kjölfarið því fram að ekki væru til nægileg empírísk gögn sem styðja þær kenningar 

að kynjaskipta skólum. Þrátt fyrir fjölda rannsókna á þessu sviði voru flestar þeirra 

aðferðarfræðilega gallaðar. Ennfremur töldu Bigler og Signorella (2011) að hugmyndir um 

kynjaskiptingu í skólakerfinu væru fyrst og fremst byggðar á pólítískri hugmyndafræði um 

kynin og órökstuddum tilgátum um þróun kynhlutverka, en ekki vísindalegum gögnum. 

Campbell og Sanders (2002) tala um að drengir trufli oftar kennslu en stelpur og hafi þannig 

neikvæð áhrif á stelpurnar innan skólastofunnar, en telja jafnframt að með því að kynjaskipta 

sé ekki verið að takast á við vandann og um leið sé verið að gefa í skyn að stelpur séu 

viðkvæmar og þeim gefin þau skilaboð að rétta svarið við ýgi frá strákum sé að hverfa frá, í 

stað þess að svara fyrir sig. Þær telja að sama skapi að drengir læri með kynjaskiptingu að það 

sé eðlilegt að þeir trufli og að þeir geti stjórnað aðstæðum með hegðun sinni. Pahlke, Hyde og 

Allison (2014) gerðu allsherjargreiningu á samtals 184 rannóknum sem rannsökuðu áhrif 

kynjaskiptingar innan skóla í samanburði við blandaða skóla. Rannsóknirnar sem þær gerðu 

allsherjargreininguna á náðu til samtals 1.6 milljón nemenda frá 21 landi og náðu 

rannsóknirnar til alls konar ólíkra þátta, eins og frammistöðu í skóla, sjálfsmyndar 

nemendanna, viðhorfa þeirra og fleira. Þeim kom á óvart hversu margar rannsóknir reyndust 

vera aðferðarfræðilega gallaðar. Þær skoðuðu samt sem áður nægilega margar stórar 

rannsóknir gerðar með réttri aðferðarfræði til að draga þá ályktun að kynjaskiptum skólum 
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fylgdu lítil sem engin jákvæð áhrif umfram blandaða skóla. Jákvæðu áhrifin af kynjaskiptingu 

voru jafnframt metin meiri í þeim rannsóknum sem voru aðferðarfræðilega gallaðar, töldu þær 

hömpun slíkra rannsókna geta stuðlað að þeim viðhorfum sem margir hafa í dag um yfirburði 

kynjaskiptra skóla. Nagengast, Marsh og Hau (2013) notuðu nýjar tölfræðiaðferðir til að 

skoða stærsta gagnasafn um kynjaskipta og blandaða skóla hjá unglingum í Bandaríkjunum 

og voru niðurstöður þeirra þær að kynjaskipting veitti hvorugu kyni forskot, jafnframt fundu 

þau nánast engan mun milli kynjaskiptra og blandaðra skóla. Eliot (2010) telur að hugmyndir 

um mismun milli kynjanna ýti enn frekar undir staðalmyndir um kynin og að með þeim 

skilaboðum að kenna þurfi strákum og stelpum í sitt hvoru lagi sé verið að gefa til kynna að 

stelpur og strákar séu í raun mjög ólíkar verur. Jackson (2012) ályktaði enn fremur að lítill 

ávinningur fáist af að sækja kynjaskiptan skóla umfram blandaðan.  

Sjálfstæðislota og samskiptalota Hjallastefnunnar 

Hjá Hjallastefnunni eru kynin eru þjálfuð í ýmsum eiginleikum og hefur í Hjallastefnunni 

verið útbúin ákveðin gerð lotukennslu til þess.  Loturnar eru samtals sex fyrir allt skólaárið, 

helmingur þeirra er fyrir áramót og varir hver lota í fjórar vikur. Agalota er fyrst, síðan 

sjálfstæðislota, þá samskiptalota, næst jákvæðnilota, svo vináttulota og að síðustu áræðnilota. 

Í þessari rannsókn var aðeins verið að kanna mat foreldra á eiginleikum úr sjálfstæðislotu og 

samskiptalotu og því verður aðeins fjallað nánar um þær. Í sjálfstæðislotu er bæði barni og 

foreldrum komið í skilning hversu mikilvægt barnið er skólanum og börnin þjálfa 

sjálfsstyrkingu í formi tilfinningatjáningar og að tala jákvætt um sig (Hjallastefnan, e.d.).  Í 

samskiptalotu vinna börnin saman í ýmsum verkefnum, læra að virða mörk annarra og að 

sýna samkennd og er þetta gert í kynjaskiptum hópum, blönduðum og mismunandi 

aldurshópum (Hjallastefnan, e.d). Að mati Booth og Nolen (2012) er sérlega gagnlegt að 

skipta hópum upp á mismunandi vegu í ólíkum verkefnum þar sem rannsókn þeirra benti til 

að félagsnám frekar en meðfæddur munur milli kynjanna leiði til ólíkrar hegðunar og 
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samsetning hópa hafi áhrif á hegðun barna. Samskiptaþjálfun eins og Hjallastefnan býður upp 

á gæti verið börnunum gagnleg á ýmsa vegu en í íranskri rannsókn sem gerð var meðal 

skólastelpna jók samskiptaþjálfun til dæmis sjálfsmynd, skörungsskap (e. assertiveness) og 

sjálfstraust stelpnanna (Vatankhah o.fl., 2013). Fyrir utan kynjaskiptu kennslu 

Hjallastefnunnar eru ákveðnir tímar skóladagsins þar sem hópunum tveimur er blandað saman 

til að stuðla að jákvæðum samskiptum milli kynjanna (Hjallastefnan, e.d.). Það hefur þá kosti 

í för með sér að börnin læra að blanda geði sín á milli og getur blöndun kynjanna búið þau 

betur undir aðstæður síðar meir þar sem kynin eru saman, eins og í framhalds- og háskólum 

eða á vinnustöðum (Booth og Nolen, 2012). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf foreldra sem eiga börn í 

Hjallastefnunni til félagslegrar sjálfstrúar og sjálfstrausts barnanna. Í Hjallastefnunni er meðal 

annars lögð mikil áhersla á að auka sjálfstraust og samskiptahæfni barnanna sem í henni eru 

(Hjallastefnan, e.d.). Vegna þess að unnið er mikið með þessa ákveðnu þætti í Hjallastefnunni 

er mögulegt að gera ráð fyrir að börnin styrki þá eftir því sem þau eldast og eyða meiri tíma í 

Hjallastefnunni. Hjallastefnan vinnur út frá kynjaskiptingu sem miðar að því að styrkja þá 

eiginleika sem eru taldir minna einkennandi fyrir hvort kyn, eins og sjálfstrausti hjá stelpum 

og samkennd hjá strákum (Hjallastefnan, e.d.). Það er því hægt að gera ráð fyrir því að þessir 

einkennandi eiginleikar hvors kyns séu meira áberandi í börnum sem eru nýlega byrjuð á 

Hjallastefnunni, vegna þess að ekki hefur verið unnið eins lengi og markvisst að því að styrkja 

minna einkennandi eiginleikana hjá þeim. Mögulegt er að gera ráð fyrir að lítill sem enginn 

munur sé á kynjunum hjá eldri börnunum þar sem meiri tími hefur farið í að styrkja þau á 

þessum þáttum. Því eru settar fram eftirfarandi þrjár tilgátur: 

Tilgáta 1. Eldri börn sem hafa verið lengur í Hjallastefnunni eru af foreldrum metin hærra 

á þáttum tengdum félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti en þau sem eru yngri. 
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Tilgáta 2. Ekki er marktækur munur milli kynja hjá eldri börnunum á mati foreldra á 

þáttum sem tengjast félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti. 

Tilgáta 3. Marktækur munur finnst milli kynja hjá yngri börnunum á mati foreldra á 

þáttum sem tengjast félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru samtals 64 einstaklingar sem eiga barn í Hjallastefnunni, annaðhvort fimm 

ára börn á leikskólanum Ásum eða átta ára börn í barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. 

Fimm ára börnin eru skráð á leikskólanum en eru í raun í sama skólahúsnæði og eldri börnin í 

Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ. 29 einstaklingar sem eiga fimm ára gömul börn tóku 

þátt, foreldri 13 drengja og 16 stúlkna. 35 samtals svöruðu spurningalistanum fyrir átta ára 

börnin, 21 foreldrar átta ára drengja og 14 foreldrar átta ára stúlkna. Yngri börnin hafa verið á 

leikskólanum Ásum frá tveggja ára aldri. Af þeim 45 eldri börnum sem könnunin náði til, hafa 

25 börn verið í Hjallastefnunni frá leikskólaaldri. 

Mælitæki 

Könnun um félagslega sjálfstrú og sjálfstraust var samin sérstaklega fyrir þessa rannsókn og 

voru staðhæfingarnar í henni byggðar á íslenskri þýðingu sjálfsmatskvarða Piers-Harris fyrir 

börn sem var þýddur fyrir doktorsritgerð Þrúðar Gunnarsdóttur (Gunnarsdottir o.fl., 2010) og 

leiðbeiningum Bandura um gerð sjálfstrúarskala (Bandura, 2006). Staðhæfingum úr 

sjálfsmatskvarðanum sem og úr leiðbeiningunum var breytt svo þær hentuðu foreldrum við 

mat á börnum sínum. Könnunin var sett fram til að kanna mat foreldra á börnum sínum á 

þessum tveimur þáttum. Endanlegur listi í könnuninni innihélt átján atriði sem voru af 

rannsakanda talin mæla félagslega sjálfstrú og sjálfstraust og var listinn yfirfarinn af 

leiðbeinanda og borinn undir starfsmenn innan Hjallastefnunnar áður en hann var sendur á 

foreldra. Dæmi um staðhæfingar á listanum eru „barnið mitt á auðvelt með að eignast vini“  

eða „barnið mitt tekst á við nýjar áskoranir“. Tvær gerðir af Likert skala voru notaðar í 

listanum, annarsvegar skalinn ´mjög ósammála´ til ´mjög sammála´ á fimm punkta kvarða og 

hinsvegar skalinn ´aldrei´ til ´mjög oft´ á sex punkta kvarða. 
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 Innri áreiðanleiki fyrir svör þátttakenda við staðhæfingunum 18 var með alfastuðul 

upp á 0,61 sem telst næstum viðunandi en þegar verið er að bera saman hópa er alfastuðull 

upp á 0,7 til 0,8 viðunandi (BMJ, 1997). 

Rannsóknarsnið  

Rannsóknin er viðhorfskönnun á rafrænu formi gerð meðal foreldra barna í Hjallastefnunni. 

Millihópabreytur voru aldur og kyn barna þátttakenda. Breytan kyn tók gildin drengur og 

stúlka og breytan aldur tók gildin fimm ára og átta ára. Fylgibreytan var viðhorf þátttakenda 

til félagslegrar sjálfstrúar barna sinna gefin upp í fimm punkta og sex punkta likert kvarða. 

Reiknað var meðaltal af svörum þátttakenda í tvennu lagi, annars vegar fyrir spurningar á 

fimm punkta likert kvarðanum og hins vegar fyrir spurningar á sex punkta likert kvarðanum 

og voru þessi meðaltöl talin lýsa viðhorfum foreldra til félagslegrar sjálfstrúar barna sinna. 

Framkvæmd 

Könnunin var send rafrænt á foreldra barna á leikskólanum Ásum og í barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Garðabæ og fyrirmæli þátttakenda voru að meta félagslega sjálfstrú og 

sjálfstraust barna sinna, bæði hversu sammála eða ósammála þeir voru staðhæfingum og 

hversu sjaldan eða oft þeir töldu börn sín sýna ákveðna hegðun sem lýsir félagslegri sjálfstrú 

eða sjálfstrausti. Ekki var spurt um bakgrunnsbreytur eins og aldur barns eða kyn þess þar 

sem Hjallastefnan var með þær skráðar hjá sér. Samtals 82 einstaklingar fengu könnunina 

senda heim, 64 svöruðu en 18 kusu að svara ekki sem gerir 78% svarhlutfall í heildina. 13 

foreldrar fimm ára drengja af 16 svöruðu könnuninni, sem gerir 81,25% svarhlutfall fyrir 

fimm ára drengi. Hjá fimm ára stúlkum svöruðu 16 foreldrar af 21 sem gerir 76,19% 

svarhlutfall. Af foreldrum átta ára drengja svöruðu 21 af 23 eða 91,30% svarhlutfall og af 

foreldrum átta ára stúlkna svöruðu 14 af 22 eða 63,63% svarhlutfall. 
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnum var hlaðið í SPSS útgáfu 19 og unnið úr þeim þar. Svörum á likert kvarða á 

skalanum ´mjög ósammála´ til ´mjög sammála´ var breytt í tölugildi frá 1 til 5 og á skalanum 

´aldrei´ til ´mjög oft´ frá  0 til 5. Gert var ráð fyrir að meðaltal svara þátttakenda við 

spurningalistanum mældi hversu sammála foreldrar voru staðhæfingunum á kvarðanum þar 

sem 1 þýddi mjög ósammála, 0 þýddi aldrei og 5 þýddi mjög sammála eða mjög oft. Fengin 

var lýsandi tölfræði fyrir hverja staðhæfingu. Spurningar sem voru taldar mæla sjálfstrú 

sérstaklega og spurningar sem voru taldar mæla sjálfstraust sérstaklega voru skoðaðar nánar. 

Þrátt fyrir litla úrtaksstærð var prófað að gera óháð t-próf fyrir hvorn skala í könnuninni til að 

kanna hvort marktækur munur væri á mati milli hópa, skipt eftir kyni og aldri barnanna. 

Afköst voru reiknuð miðað við úrtaksstærð og einnig var kannað hversu stóra úrtaksstærð 

þyrfti til að ná auknum afköstum. 
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Niðurstöður 

 

Tafla 1. Mat foreldra á meðaltíðni sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi 

hegðunar eftir aldri og kyni 

                                                        Aldur  

         5 ára                             8 ára                            Alls 

Kyn M s M s M s 

Drengir 3,35 0,75 3,73 0,64 3,58 0,70 

Stúlkur 3,34 0,65 3,57 0,71 3,45 0,68 

Alls 3,34 0,69 3,67 0,66 3,52 0,69 
Hærri tala merkir að börnin eru talin sýna oftar sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi hegðun 

 

Á töflu 1 má sjá að lítill sem enginn munur er milli aldurshópa í mati foreldra á hversu oft 

börnin sýna hegðun sem lýsir félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti. Nánast enginn munur fannst 

milli kynjanna hjá yngri börnunum, annarsvegar var meðaltal svara hjá foreldrum fimm ára 

drengja 3,35 (s = 0,75) en stúlkna 3,34 (s = 0,65) og var munurinn ekki marktækur, t(27) = 

0,078, p = 0,938 og 95% öryggisbil fyrir fimm ára börnin var (-0,52; 0,56) sem þýðir að 

hugsanlega sé til staðar munur á hópunum, en gæti verið ekki. Eldri drengir voru taldir sýna 

örlítið oftar sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi hegðun en eldri stúlkur en hjá foreldrum átta 

ára drengja var meðaltal svara 3,73 (s = 0,64) en stúlkna 3,57 (s = 0,71) og var munurinn ekki 

heldur marktækur,  t(33) = 0,688, p = 0,496 og 95% öryggisbil fyrir átta ára börnin var (-0,31; 

0,62) sem gefur til kynna að hugsanlega sé til staðar munur á hópunum. Foreldrar eldri 

barnanna töldu þau örlítið oftar sýna hegðun sem lýsir félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti, 

meðaltal yngri barnanna var 3,34 (s = 0,69) og eldri barnanna 3,67 (s = 0,66) en þessi munur 

var ekki marktækur, t(62) = 0,887, p = 0,446. 95% öryggisbil var (-0,22; 0,48) en það bendir 

til að hugsanlega sé munur til staðar á aldurshópunum. 

 

 

 



  

24 

 

Tafla 2. Meðalmat foreldra á sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi eiginleikum 

eftir aldri og kyni 

                                                        Aldur  

         5 ára                            8 ára                             Alls 

Kyn M s M s M S 

Drengir 4,29 0,32 4,02 0,58 4,12 0,51 

Stúlkur 4,18 0,53 4,01 0,38 4,09 0,46 

Alls 4,23 0,44 4,01 0,50 4,11 0,69 
Hærri tala tengist því að börnin eru talin hafa meiri sjálfstrúar- og sjálfstrausttengda eiginleika 

 

Á töflu 2 sést nánast enginn munur á aldurshópunum tveimur að mati foreldra á spurningum 

sem voru taldar mæla hversu mikla félagslega sjálfstrú og sjálfstraust börnin búa yfir. Yngri 

drengirnir voru taldir búa aðeins meira yfir eiginleikum lýsandi fyrir félagslega sjálfstrú og 

sjálfstraust, meðaltal svara foreldra fimm ára drengja var 4,29 (s = 0,32) en stúlkna 4,18 (s = 

0,53) og var þessi munur ekki tölfræðilega marktækur, t(25,3) = 0,697, p = 0,492. 95% 

öryggisbil fyrir fimm ára börnin var (-0,22; 0,44) sem bendir til að það gæti verið munur til 

staðar á hópunum.  Meðaltal svara foreldra átta ára drengja var 4,02 (s = 0,58) og stúlkna var 

4,01 (s = 0,38) og var munurinn ekki heldur marktækur. t(33) = 0,031, p = 0,976 en 95% 

öryggisbil fyrir átta ára börnin var (-0,35; 0,36) sem bendir til þess að kannski sé munur á 

hópunum. Foreldrar yngri barnanna töldu þau hafa örlítið meiri félagslega sjálfstrú og 

sjálfstraust en eldri börnin, meðalmat foreldra á eiginleikum yngri barnanna var  4,23 (s = 

0,44) en eldri barnanna 4,01 (s = 0,50) og var munurinn ekki tölfræðilega marktækur, t(62) = 

0,214, p = 0,831. 95% öryggisbil var (-0,22;0,27) sem gefur til kynna að hugsanlegt sé að 

munur á aldurshópunum sé til staðar. 

 Ekki fannst marktækur munur milli kynja né aldurshópanna tveggja þegar meðaltöl 

fyrir sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi hegðun og fyrir sjálfstrúar- og sjálfstraustslýsandi 

eiginleika voru borin saman. Þetta gæti stafað af lítilli úrtaksstærð en miðað við 

úrtaksstærðina voru afköst til að greina mun aðeins um 0,23. Til að ná afköstum upp á 0,80 

hefði þurft að lágmarki 100 þátttakendur í hvorn hóp fyrir sig. 
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Tafla 3. Meðal félagsleg sjálfstrú barna í Hjallastefnunni, metið af foreldrum 

 

 

 

 

 

 

Aldur og kyn 

Barnið 

mitt á 

auðvelt 

með að 

eignast 

vini 

Barnið mitt 

á vini af 

hinu 

kyninu 

Barnið 

mitt á vini 

af sama 

kyni 

Barnið 

mitt getur 

haldið 

uppi 

samræðum 

við aðra 

Barnið 

mitt er 

ekki 

feimið í 

kringum 

aðra 

Barninu 

mínu 

finnst 

gaman að 

umgangast 

annað fólk 

 M s M s M s M s M s M s 

5 ára       

Drengir 3,85 1,40 3,92 1,32 4,77 0,44 4,77 0,44 3,85 1,28 4,54 0,66 

Stúlkur 4,44 0,63 3,38 1,36 4,50 1,03 4,50 1,03 3,56 1,09 4,31 1,14 

8 ára       

Drengir 4,05 1,23 3,30 1,26 4,25 1,07 4,30 0,98 3,58 1,01 4,35 0,59 

Stúlkur 4,00 1,07 2,67 0,98 4,60 0,51 4,60 0,51 3,40 0,63 4,33 0,36 
Hærri tölur gefa til kynna að börnin eru talin hafa meiri félagslega sjálfstrú 

 

Á töflu 3 sjást þær spurningar sem voru teknar upp úr leiðbeiningum Bandura (2006) um gerð 

sjálfstrúarskala. Því er gert ráð fyrir að þessar spurningar mæli aðeins félagslega sjálfstrú 

barnanna. Eins og sést á meðaltölum svartíðni fyrir hverja spurningu meta foreldrar börn sín 

almennt með mikla félagslega sjálfstrú eins og hún var mæld með þessum spurningum. Yngri 

drengir virðast að mati foreldra eiga örlítið erfiðara með eignast nýja vini (M = 3,85; s = 1,40) 

en hinir hóparnir en þrátt fyrir það eru þeir taldir eiga flesta vini af hinu kyninu (M = 3,92; s = 

1,32) og sama kyni (M = 4,77; s = 0,44), eiga auðveldast með að halda uppi samræðum (M = 

4,77; s = 0,44), sýna ekki feimni í kringum aðra (M = 3,85; s = 1,28) og finnst skemmtilegast 

af öllum hópunum að umgangast annað fólk (M = 4,54; s = 0,66). Yngri stúlkur eru taldar eiga 

auðveldast með að eignast nýja vini (M = 4,44; s = 0,63). Eldri drengir virðast að mati 

foreldra eiga fæsta vini af sama kyni (M = 4,25; s = 1,07) þrátt fyrir að þeir eigi almennt 

marga vini af sama kyni og eldri stúlkur eiga að mati foreldra fæsta vini af hinu kyninu (M = 

2,67; s = 0,98). Eldri stúlkur virðast einnig feimnastar í kringum aðra (M = 3,40; s = 0,63). 
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Tafla 4. Meðalsjálfstraust barna í Hjallastefnunni, metið af foreldrum 

 

 

 

 

 

 

Aldur og kyn 

Barninu mínu 

finnst það 

standa sig vel 

í verkefnum í 

skóla 

Barninu mínu 

finnst það vera 

lengi að klára 

verkefni í 

skólanum 

Barnið mitt 

vildi að það 

væri öðruvísi 

á einhvern 

hátt 

Barninu mínu 

finnst það hafa 

góðar 

hugmyndir 

Barninu mínu 

finnst það 

vera öðruvísi 

en aðrir 

 M s M s M s M s M s 

5 ára           

Drengir 4,75 0,45 1,75 2,19 0,78 1,72 4,75 0,45 1,00 1,73 

Stúlkur 4,27 0,80 2,00 1,73 1,17 1,95 4,33 0,82 0,78 1,72 

8 ára      

Drengir 4,05 0,76 2,92 1,80 3,14 2,41 4,35 0,67 2,67 2,35 

Stúlkur 4,21 1,05 2,00 1,50 1,75 2,43 4,40 0,63 2,13 2,48 

Hærri tölur gefa til kynna að foreldrar eru meira sammála staðhæfingunum 

 

Á töflu 4 sjást þær spurningar sem voru teknar upp úr íslenskri þýðingu á Piers-Harris 

sjálfsmatskvarðanum (Gunnarsdottir o.fl., 2010) og voru þær taldar segja sérstaklega til um 

mat foreldra á sjálfstrausti barnanna. Eins og sést á meðaltölum svara telja foreldrar börn sín 

almennt búa yfir miklu sjálfstrausti. Yngri drengir eru af foreldrum taldir hafa mesta trú á sér í 

verkefnum tengdum skólanum (M = 4,75; s = 0,45) en eldri drengir hinsvegar taldir hafa 

minnsta trú á sér af hópunum (M = 4,05; s = 0,76) þrátt fyrir það hafa þeir almennt mikla trú á 

sér. Foreldrar telja að sama skapi að eldri drengirnir finnist þeir lengur að klára verkefni í 

skólanum en hinir hóparnir (M = 2,92; s = 1,80) og yngri drengirnir eru taldir finnast þeir 

fljótastir (M = 1,75; s = 2,19). Eldri drengir eru jafnframt taldir vilja mest að þeir væru 

öðruvísi á einhvern hátt (M = 3,14; s = 2,41) og þeim finnst mest af öllum hópunum þeir vera 

öðruvísi en aðrir (M = 2,67; s = 2,35), yngri drengirnir vilja hinsvegar minnst vera öðruvísi á 

einhvern hátt (M = 0,78; s = 1,72) en yngri stúlkum finnst að mati foreldra minnst af öllum 

hópunum að þær séu öðruvísi en aðrir (M = 0,78; s = 1,72). 



  

27 

 

Umræða 

Í Hjallastefnuskólum er mikið lagt upp úr þjálfun félagshæfni og sjálfstrausts barnanna sem þá 

sækja og var því markmið þessarar rannsóknar að kanna mat foreldra á félagslegri sjálfstrú og 

sjálfstrausti barna sinna. Foreldrarnir fengu senda rafræna könnun þar sem spurt var um 

viðhorf þeirra til þess hversu mikla félagslega sjálfstrú og sjálfstraust þeir töldu börn sín hafa 

og einnig var spurt um hversu oft börnin sýndu ákveðna hegðun sem talin var lýsandi fyrir 

félagslega sjálfstrú og sjálftraust. Lagt var uppi með þær tilgátur að foreldrar eldri barna í 

Hjallastefnunni myndu telja þau hafa meiri félagslega sjálfstrú og sjálfstraust, aðgerðarbundið 

með spurningalista tengdum þessu efni. Jafnframt var talið að meiri munur myndi finnast á 

kynjunum hjá yngri börnunum vegna þess að þau hafa eytt minni tíma í Hjallastefnunni en 

þau sem eldri eru og að ekki yrði munur milli kynjanna hjá eldri börnunum.  

Sjálfstraust 

Ýmislegt áhugavert kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Almennt séð töldu foreldrar 

börn sín hafa mikið sjálfstraust, þegar horft var sérstaklega á spurningar sem voru taldar 

lýsandi fyrir sjálfstraust (sjá töflu 4). Yngri drengir voru taldir hafa mest sjálfstraust eins og 

það var mælt með þessum spurningum. Áhugavert var að sjá, þó ekki hafi munað miklu á 

hópunum fjórum, að eldri drengir virtust að mati foreldra helst vilja á einhvern hátt vera 

öðruvísi en þeir eru og þeim fannst að mati foreldra þeir helst vera öðruvísi en aðrir. Einnig 

töldu foreldrar að eldri drengjum finndust þeir sjálfir vera lengst af öllum hópunum við að 

klára verkefni í skólanum. Þrátt fyrir að foreldrar mátu eldri drengi sem almennt séð hafandi 

mikla trú á sér að klára verkefni í skólanum voru hinir hóparnir taldir hafa meiri trú á sér. 

Eldri drengir virtust því samkvæmt mælingum hafa aðeins minna sjálfstraust en hinir 

hóparnir. Rannsóknir hafa sýnt að stelpur hafi jákvæðari reynslu af skólanum (Lai, 2010) og 

að þær hafi meira sjálfstraust en strákar (Sar, Avcu og Isiklar, 2010) og gætu niðurstöðurnar 

verið að einhverju leyti í takt við það en aðrar niðurstöður rannsóknarinnar eru samt ekki í 
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samræmi við það, þær niðurstöður að yngri drengir voru taldir hafa mesta félagslega sjálfstrú 

og sjálfstraust þegar spurningar sem mældu sérstaklega þá þætti voru skoðaðar. Það er 

þessvegna líka hugsanlegt að þessar niðurstöður stafi frekar af tilviljun vegna þess hve úrtakið 

var lítið. Jákvætt var að sjá að yngri stelpum fannst minnst af öllum hópunum að þær væru 

öðruvísi en aðrir og yngri drengir vildu minnst af öllum að þeir væru öðruvísi á einhvern hátt.  

Félagsleg sjálfstrú 

Þegar skoðaðar voru sérstaklega þær spurningar sem voru taldar aðeins mæla félagslega 

sjálfstrú (sjá töflu 3) var áhugavert að sjá að yngri drengir virtust að mati foreldra búa yfir 

mestri félagslegri sjálfstrú þrátt fyrir að vera taldir af foreldrum eiga aðeins erfiðara en hinir 

hóparnir með að eignast vini. Þeir voru taldir eiga flesta vini af báðum kynjum, eiga 

auðveldast með samræður við aðra, þeir voru ekki taldir feimnir og virtust að mati foreldra 

eiga auðveldast með að umgangast annað fólk. Annað áhugavert við skoðun á spurningum 

tengdum félagslegri sjálfstrú var það að eldri stúlkur áttu að mati foreldra fæsta vini af hinu 

kyninu. Þetta gæti stafað af kynjaskiptingunni sem er til staðar í Hjallastefnunni sem gæti gert 

það að verkum að stelpur og strákar umgangast minna og hafa þannig minni tækifæri til að 

mynda vinasambönd sín á milli. Þetta er þó í samræmi við rannsóknarniðurstöður Martin o.fl. 

(2013) þar sem sást að börn velja sér frekar leikfélaga af sama kyni. Í þessari rannsókn mátu 

foreldrar eldri stelpurnar og eldri strákana sem eigandi færri vini af hinu kyninu en yngri 

börnin. Ástæðan fyrir að eldri stelpur virðast í þessari rannsókn eiga fæsta vini af hinu kyninu 

og eldri strákar næstfæsta gæti því hugsanlega stafað af því hvernig samfélagið hefur áhrif á 

að stelpur leiki við stelpur og strákar við stráka og hugsanlega eru þessi áhrif sterkari á 

stelpurnar en strákana. Þetta er líka í samræmi við félags- hugrænu kenninguna (Bandura, 

1989a) en samkvæmt henni læra börn með félagsmótun um viðeigandi hegðun kynjanna og 

staðalmyndir um kynin. Það gæti skýrt það að eldri börnin eru talin eiga færri vini af hinu 

kyninu en þau yngri, því eldri börnin hafa lengur verið félagslega mótuð í að sýna viðeigandi 
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hegðun í samræmi við kyn, en í samfélaginu okkar er frekar talið eðlilegt að börn eigi og leiki 

við félaga af sama kyni en af hinu kyninu. Með auknum aldri gætu börn því farið að hegða sér 

meira í samræmi við þessa staðla, en yngri börnin hafa kannski ekki enn myndað andlega 

þroskann sem þarf til þess að taka það til greina við val á leikfélögum.  

Félagsleg sjálfstrú- og sjálfstraustslýsandi eiginleikar og tíðni slíkrar hegðunar 

Örlítill munur fannst milli aldurshópa og kynja á félagslegri sjálfstrú- og sjálfstraustslýsandi 

eiginleikum sem börnin voru talin búa yfir, þar sem yngri strákar voru taldir búa yfir örlítið 

meiri félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti en yngri stelpur og yngri börnin voru metin örlítið 

hærra en eldri börnin. Stúlkur og drengir í eldri aldurshópnum voru talin búa yfir jafn miklum 

eiginleikum sem eru lýsandi fyrir félagslega sjálfstrú og sjálfstraust (sjá töflu 2). Þessu var 

öfugt farið þegar spurt var um hversu oft börnin sýndu hegðun sem lýsti félagslegri sjálfstrú 

og sjálfstrausti, þar sem eldri börnin voru talin sýna örlítið oftar slíka hegðun en þau yngri og 

eldri drengir voru taldir sýna aðeins oftar slíka hegðun en eldri stúlkurnar, en yngri börnin 

voru talin sýna jafn oft slíka hegðun (sjá töflu 1).  

Tilgátur rannsóknarinnar stóðust því ekki, ekki fannst marktækur munur milli hópanna 

og voru öll börn, óháð aldri og kyni almennt talin af foreldrum sínum búa yfir mikilli 

félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti.  Að hluta til í samræmi við þriðju tilgátu fannst ekki 

munur milli kynja í eldri aldurshópnum á öðrum kvarðanum, en vegna lítils úrtaks er 

mögulegt að þetta sé tilkomið vegna tilviljunar en ekki vegna þess að raunverulega sé enginn 

munur til staðar milli hópanna. Í heildina fannst lítill sem enginn munur á aldurshópunum og 

á kynjunum innan aldurshópanna og stóðust því tilgátur ekki. Niðurstöðurnar eru þó í 

samræmi við niðurstöður úr rannsókn Pastorelli o.fl. (2001) þar sem stúlkur og drengir höfðu 

jafn mikla félagslega sjálfstrú. 

Þrátt fyrir að þessi rannsókn hafi gert ráð fyrir að kennsluaðferðir Hjallastefnunnar 

hafi haft mest áhrif á félagslega sjálfstrú og sjálfstraust barnanna þarf líka að taka með í 
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reikninginn þær breytingar á þroska sem börn upplifa á þessum árum. Börnin vaxa hratt á 

þessum árum og mikill þroski á sér stað, til dæmis verða miklar breytingar í heilastarfsemi á 

þessum árum og hlýst aukinn þroski af því (Taki og Kawashima, 2012). Fyrir utan aukinn 

lífeðlisfræðilegan og hugrænan þroska læra börn stöðugt meira um samfélagið sjálft og 

viðeigandi hegðun innan hennar eins og félagsnámskenningin segir til um (Bandura, 1977; 

Bandura, 1989a). Eftir því sem börn eldast þroskast þau því stöðugt hugrænt og félagslega. 

Það þarf því líka að gera ráð fyrir að hugsanlegur munur á eldri börnunum og yngri börnunum 

á þeim þáttum sem mældir eru í rannsókninni stafi líka af muni í þroska milli þessara 

aldurshópa en ekki bara af kennslunni innan Hjallastefnunnar. 

Takmarkanir 

Nokkrar takmarkanir voru á þessari rannsókn. Foreldrar barna í Hjallastefnunni vita líklegast 

flestir eða allir hvers konar áherslur eru í kennslu innan Hjallastefnunnar og spurningarnar í 

könnuninni tengdust þáttum sem Hjallastefnan leggur áherslu á. Þetta gæti hafa aukið áhrif 

þóknunarhrifa (e. social desirability). Sýnt hefur verið fram á tilvist þóknunarhrifa í mörgum 

rannsóknum, svo oft að til eru sérstakir spurningalistar sem eru miðaðir að því að mæla þau 

(Kurtz, Tarquini og Iobst, 208). Það er því vel hugsanlegt að þóknunarhrif gætu hafa litað 

svör þátttakenda. Það þyrfti líka að endurskoða spurningarlistann ef til stæði að endurtaka 

rannsóknina, þar sem hann hafði tæplega viðunandi áreiðanleika (α = 0.61) og þyrfti 

áreiðanleikinn að vera hærri, eða um 0.7 til 0.8 til þess að hann yrði nothæfur í rannsókn þar 

sem verið er að bera saman tvo hópa (BMJ, 1997). Einnig væri hentugt að afla ítarlegri 

upplýsinga samfara rannsókninni um hversu lengi börnin hafa verið í Hjallastefnunni og gera 

ráð fyrir því við útreikninga, þar sem markmiðið var að kanna hversu mikil áhrif 

kennsluaðferðir Hjallastefnunnar hafa á börnin. Það þyrfti að gera ráð fyrir því á nákvæmari 

hátt en var gert í þessari rannsókn að sum börn byrja síðar í Hjallastefnunni en önnur börn 

sem hefur áhrif á niðurstöðurnar. Einnig gæti verið betra að spyrja börnin sjálf um þeirra eigin 
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félagslegu sjálfstrú og sjálfstraust þar sem alltaf er erfitt að segja til um tilfinningalegt og 

hugrænt ástand annarra en manns sjálfs og því eru foreldrar ekki endilega heppilegasta 

heimildin um félagslega sjálfstrú og sjáfstraust barna sinna. Þetta sást í rannsókn DiBartolo og 

Grills (2006) þar sem börn voru hæfust í að meta félagskvíða sinn með sjálfsmatskvarða og 

þessi spá barnanna um félagskvíðann spáði líka fyrir um hegðun þeirra í ákveðnu verkefni í 

rannsókninni. Hvorki foreldrar né kennarar mátu hinsvegar félagskvíða barnanna rétt og spáði 

þeirra mat á félagskvíða barnanna ekki fyrir um hegðun barnanna í verkefninu. Það er líka 

hugsanlegt að foreldrar séu hlutdrægir í mati á börnum sínum eins og gefur að skilja og gætu 

þeir talið börn sín búa yfir meiri félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti en börnin sjálf telja sig.  

Það fróðlegasta við niðurstöður þessarar rannsóknar var það hve mikla félagslega 

sjálfstrú og sjálfstraust börn foreldranna sem tóku þátt í rannsókninni voru almennt talin búa 

yfir. Þetta verður að teljast jákvæð niðurstaða fyrir Hjallastefnuna þar sem markvisst er unnið 

að því að auka félagshæfni og sjálfstæði barnanna sem í henni eru.  Það fannst ekki 

marktækur munur milli kynja í mati foreldra á félagslegri sjálfstrú og sjálfstrausti barna sinna 

í  hvorugum aldurshópi. Ekki fannst heldur marktækur munur í mati foreldra milli 

aldurshópanna tveggja og stafar það hugsanlega af því hve lítil úrtaksstærðin var, en lítil 

úrtaksstærð eykur líkur á fastheldnimistökum (Colgrave og Ruxton, 2002). Það væri því 

sérlega gott fyrir síðari tíma rannsóknir að miða að því að ná stærra úrtaki. Samkvæmt nánari 

skoðun á spurningum sem mældu sjálfstraust sérstaklega virtust foreldrar eldri drengja að 

meðaltali telja þá hafa aðeins minna sjálfstraust en hin börnin, það væri því áhugavert að 

skoða hvort þær niðurstöður viðhéldust í rannsókn með stærra úrtaki eða hvort þessar tilteknu 

niðurstöður í þessari rannsókn hafi stafað af tilviljun. Einnig væri athyglisvert að spyrja bæði 

börn og foreldra um félagslega sjálfstrú og sjálfstraust barnanna svo hægt væri að bera saman 

mat barnanna við mat foreldranna.  
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Viðauki 

 

„Ágæti viðtakandi, 

Þessi könnun er liður í rannsókn sem er hluti af BSc lokaverkefni Sveindísar V.  

Þórhallsdóttur, sálfræðinema við Háskóla Íslands. Rannsóknin snýr að mati foreldra á getu 

barna þeirra á þáttum sem er verið að vinna með í sjálfstrausts- og samskiptalotum 

Hjallastefnunnar.  Könnunin er stutt og ætti ekki að taka nema um 2-3 mínútur að svara henni. 

Þátttaka þín er mikils virði. Taka skal fram að þú þarft ekki að svara einstökum spurningum 

eða spurningalistanum í heild. Könnunin er nafnlaus svo svör verða ekki rakin til einstakra 

þátttakenda.“ 

 

Mjög ósammála - Frekar ósammála - Hlutlaus - Frekar sammála - Mjög sammála - Veit ekki - Kýs að svara ekki 

 Á auðvelt með að eignast vini 

 Á vini af hinu kyninu 

 Á vini af sama kyni 

 getur haldið uppi samræðum við aðra 

 Er ekki feimið í kringum aðra 

 Finnst gaman að umgangast annað fólk 

 gefst ekki upp þrátt fyrir mistök 

 er þrautseigt í að takast á við erfið verkefni 

 Líkar við að vera það sjálft og eins og það er 

 Lyndir ágætlega við aðra 
 

Aldrei - Mjög sjaldan - Frekar sjaldan - Stundum - Frekar oft - Mjög oft - Veit ekki - Kýs að svara ekki 

 leikur við vini eftir skólatíma 

 Gefst auðveldlega upp 

  tekst á við nýjar áskoranir 

  Finnst það standa sig vel í verkefnum í skóla 

 Finnst það vera lengi að klára verkefni í skólanum 

  Vildi að það væri öðruvísi á einhvern hátt 

 Finnst það hafa góðar hugmyndir 

  Finnst það vera öðruvísi en aðrir 

 

 

 


