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Útdráttur 

Mikill þroski á sér stað í miðbernsku og ekki síst félagsþroski. Félagsþroski felur í sér að 

barn lærir ýmsa færni sem nýtist í félagslegum samskiptum, oftar en ekki af fólki í 

nærumhverfi sínu. Félagsfærni byggist á ýmis konar færni eins og sjálfsstjórn, 

samskiptafærni og góðri félagshegðun. Þættir í umhverfinu, eins og þátttaka í hópastarfi, 

íþróttum og leikjum geta haft áhrif á þróun félagsfærni barna. Í þessari rannsókn var 

aldursmunur á félagsfærni 32 grunnskólabarna ára aldrinum sex til níu ára kannaður. Lagt 

var mat á félagsfærni barnanna og andfélagslega hegðun með því að fylgjast með þeim 

við staðlaðar aðstæður. Börnin voru látin leika fyrirfram ákveðinn leik sem snerist um 

samvinnu og hegðun þeirra síðan kóðuð. Ákveðnir undirþættir félagsfærni voru mældir 

og sérstök áhersla lögð á sjálfsstjórn. Einnig var kannað hvort tengsl væru á milli þátttöku 

barnanna í íþróttastarfi og félagsfærni þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki 

fram á aldursmun á almennri félagsfærni barna, sem var mæld með því að leggja saman 

færni þátttakenda á undirþáttum félagsfærni. Munur var þó á einstaka undirþáttum 

félagsfærni. Eldri börnin höfðu betri sjálfsstjórn, sem er einn af aðalþáttum félagsfærni, 

auk þess sem þau áttu auðveldara með að komast að samkomulagi sín á milli í upphafi 

leiks og voru fljótari að ljúka leiknum. Ekki var hægt að sýna fram á að yngri börn sýndu 

frekar andfélagslega hegðun og ekki fundust tengsl á milli þátttöku í íþróttastarfi og 

félagsfærni. Einn af annmörkum rannsóknarinnar var lítið úrtak og mögulega hefði meiri 

munur fundist með stærra úrtaki því dreifing þátttakenda á almennri félagsfærni var 

breytileg eftir aldri. 
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Í þessari rannsókn er aldursmunur á almennri félagsfærni sex til níu ára barna og þeim 

samskiptaleiðum sem þau nota í leik kannaður. Sérstök áhersla er lögð á eftirfarandi 

undirþætti félagsfærni: sjálfsstjórn, hlýðni, samskiptahæfni og góða félagshegðun. Þar sem 

andfélagsleg hegðun er oft talin hamla félagsfærni er hún líka skoðuð. Einnig er 

tómstundaiðkun skoðuð með tilliti til tengsla hennar við færni barna til félagslegra samskipta. 

Þroski á sér stað frá vöggu til grafar en í bernsku eiga sér stað hvað mestar breytingar 

á hugrænum, líkamlegum og ekki síst félagslegum þroska. Félagsþroski á sér stað þegar 

breytingar verða á hegðunarmynstri, tilfinningum, viðhorfum og almennum hugmyndum 

barns þegar það á í samskiptum við annað fólk (Schaffer, 1996). 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram sem lýsa þroskaferli barna. Einn af 

upphafsmönnum félagssálfræðinnar, George Herbert Mead, hafði að leiðarljósi að þroski og 

nám byggðist á samskiptum barns við fólk í umhverfi þess. Hann lagði áherslu á færni fólks 

til að setja sig í spor annarra og sjá hlutina frá sjónarhorni þeirra. Mead var ósammála því 

algenga viðhorfi í sálfræði sem ríkti í lok 19 aldar, að börn fæðist sjálfhverf en læri svo með 

tímanum að taka tillit til annarra. Hann hélt því fram að grundvallarskilyrði þess að börn 

þroskist og læri sé að þau séu félagsleg frá fyrstu stund. Hann sagði þetta ferli hefjast strax í 

fyrstu samskiptum barns og móður (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Lengi vel var mikil áhersla lögð á áhrif foreldra á börn sín og talið að þroski ylti 

aðallega á því hvernig foreldrar ælu börn upp (Schaffer, 1996). Nú er hinsvegar ljóst að það er 

ekki nóg að líta eingöngu til uppeldisaðferða foreldranna þar sem börn læra einnig af 

samskiptum við önnur börn, systkini, kennara og aðra sem þau umgangast auk þess sem 

börnin sjálf taka virkan þátt í að velja og móta umhverfi sitt. Barn á því í fjölbreyttu 

gagnvirku sambandi við umhverfið sitt á meðan þroska stendur (Schaffer, 1996). 

Félagsþroski barna tekur hvað örustu breytingum fyrstu sex árin þegar börn læra af 

öðrum, bæði fullorðnum og jafnöldrum, hvernig þeim ber að haga sér í kringum aðra. Börn 

eru hinsvegar ólík og læra á mismunandi hátt og á mismunandi hraða. Það er því mikilvægt að 

gera ekki ráð fyrir því að öll börn þroskist eins (Johnston, Tobbell og Woolley, 2010). Fyrir 

sum börn er félagsþroski áreynslulaust og nánast ósjálfrátt ferli en fyrir önnur börn getur það 

verið flókið og íþyngjandi (Dowling, 2005). Þegar ferlið er nánast ósjálfrátt öðlast barnið betri 

félagsfærni og á síður í vandræðum með almenn samskipti. Börn sem eiga í erfiðleikum með 

félagsþroska eiga oft erfiðara með samskipti en í þeim tilvikum þar sem félagsþroski þarfnast 

umbóta er mikilvægt að foreldrar og þeir sem starfa með börnum veiti þeim stuðning í 

félagslegum aðstæðum á borð við hópastarf. Það er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að 

þó svo að þroski virðist sumum börnum erfiðari en öðrum spáir það ekki endilega fyrir getu 
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þeirra barna seinna í lífinu (Johnston, Tobbell og Woolley, 2010). Ef barn finnur að það geti 

leitað til einhvers fullorðins ef það er óöruggt í félagslegum aðstæðum eru minni líkur á að 

það finni til kvíða, sem gæti valdið enn meira óöryggi í samskiptum. Með tímanum og 

viðeigandi aðstoð læra börn að þau séu fær um að bjarga sér sjálf við ólíkar aðstæður 

(Dowling, 2005) og þannig náð eðlilegum þroska og þróað með sér góða félagsfærni.  

Hvað felst í félagsfærni? 

Félagsfærni (e. social competence) er færni sem fólk öðlast smám saman alla ævi. Hugtakið 

lýsir getu fólks til þess að eiga í samskiptum við aðra, bæði með orðum og hegðun. Dæmi um 

góða félagsfærni er þegar börn skiptast á í leik og hafa stjórn á skapi sínu þrátt fyrir að þeim 

mislíki eitthvað í aðstæðunum. 

Undir félagsfærni fellur ýmis færni eins og sjálfsstjórn, hlýðni, samskiptahæfni og 

fleira. Félagsfærni er þannig yfirgripsmikið hugtak og oft getur verið erfitt að tiltaka 

nákvæmlega hvað ber vott um þessa færni. Eins getur félagsfærni verið túlkuð á mismunandi 

hátt í mismunandi menningarheimum. Dæmi um ólíkan skilning eftir samfélögum má nefna 

að í austrænum samfélögum er algengt að foreldrar telji að vinir og félagslíf geti haft truflandi 

áhrif á námsárangur barna sinna en foreldrar í vestrænum samfélögum telja félagsleg 

samskipti við aðra hafa góð áhrif á börnin sín (Tamis-LeMonda, Way, Hughes, Yoshikawa, 

Kalman og Niwa, 2007). Sé þessi menningarmunur hafður í huga má álykta að ekki sé mikið 

lagt upp úr félagsfærni í þeim samfélögum þar sem hún er talin hamla annarri færni. 

Niðurstöður rannsóknar Chen og French (2008) benda meðal annars til þess að áherslur á 

félagsleg samskipti eru ólíkar í austrænum samfélögum samanborið við áherslur vestrænna 

samfélaga. Til að mynda sýna kínversk leikskólabörn að meðaltali minni félagslega hegðun 

og leika sér síður við jafnaldra samanborið við kanadísk börn. 

Samkvæmt Kostelnik og félögum (2011) hafa börn sem búa yfir góðri félagsfærni 

almennt betra sjálfsmat og niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þau börn eru einnig 

hamingjusamari en önnur börn, vinsælli og sáttari með lífið. Þá hefur félagsfærni einnig verið 

nefnd í tengslum við árangur í skóla þar sem hún spáir fyrir um góðan námsárangur. Ung börn 

eiga til að mynda erfiðara með að reikna stærðfræðidæmi og leysa verkefni ef þau geta ekki 

unnið með öðrum. Þau börn sem hafa góða félagsfærni mæta betur í skólann, taka almennt 

meiri þátt í skólastarfi, fá hærri einkunnir, hafa traustara viðhorf til náms og flosna síður upp 

úr námi síðar meir (Kostelnik, Gregory, Soderman og Whiren, 2011). Léleg félagsfærni getur 

aftur á móti haft slæm áhrif á líðan og árangur barna í skóla. Því er ljóst að góð félagsfærni og 

námsárangur haldast í hendur og hafa áhrif hvort á annað. 
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Færni barna á fyrstu árum grunnskóla. Samskipti barna í skólaumhverfi eru 

áhugavert viðfangsefni sem gefur góða mynd af félagsfærni barna. Þegar skólaganga barna 

hefst kemur fljótlega í ljós hversu mikla samskiptahæfni þau hafa. Eftir því sem börn eldast 

fer þessi hæfni vaxandi og samskipti við vini og félaga verða mikilvægari en áður (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Í mörgum vestrænum ríkjum eru kennslustofur taldar vera 

félagslegar einingar. Skólastofan er góður vettvangur fyrir þjálfun á félagsfærni barna þar sem 

þau eru í kringum jafnaldra allan daginn. Því ættu kennarar að leggja áherslu á að efla þessa 

færni barna með samvinnuverkefnum og verkefnum sem reyna á félagsfærni, í staðinn fyrir að 

leggja einungis áherslu á kennslu í hefðbundnum námsgreinum (Collins, 1984). 

Á aldrinum sex til átta ára eykst samvinna meðal barna. Þau byrja að hafa meiri 

samskipti og eru minna sjálfhverf en áður. Þau öðlast þá hæfni að geta sýnt öðrum samúð og 

að setja sig í spor annarra (Collins, 1984). Þeim börnum sem hafa góða félagsfærni er frekar 

boðið að taka þátt í hópastarfi með öðrum. Börn sem skortir þessa færni er frekar ýtt til hliðar 

og þeim ekki leyft að vera með og geta þar af leiðandi orðið einmana. Ein ástæða þess að börn 

eru skilin útundan er óviðeigandi, klaufaleg eða vandræðaleg hegðun þeirra en sum börn eiga 

í erfiðleikum með að koma inn í hóp og að átta sig á því hvað fer þar fram og hegða sér því 

ólíkt hinum meðlimum hópsins (Frost, Wortham og Reifel, 2008).  

Hugrænn þroski gegnir mikilvægu hlutverki hjá börnum á skólaaldri og á þeim aldri 

fara börn að geta ákveðið hluti fram í tímann, munað mikilvægar upplýsingar og leyst 

vandamál með rökhugsun. Börn á aldrinum sex til tíu ára fara þannig að sýna aukna 

sjálfsstjórn með því að geta einbeitt sér að einhverju ákveðnu verkefni og útilokað 

utanaðkomandi áreiti (Frost, Wortham og Reifel, 2008). 

Sjálfsstjórn og hlýðni. Sjálfsstjórn (e. self-regulation) er einn af meginþáttum í bæði 

félags- og hugrænum þroska. Sjálfsstjórn lýsir hæfni fólks til þess að stjórna, beina og halda 

aftur af hugsunum, tilfinningum og hegðun (Steinunn Gestsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

og Freyja Birgisdóttir, 2010). Sjálfsstjórn byggist meðal annars á því að stjórna hegðun ýmist 

meðvitað eða ómeðvitað, frekar en að fylgja innri skipunum (e. internalized command) (Moll, 

1990). 

Sálfræðingurinn Moll (1990) telur börn öðlast þessa hæfni til sjálfsstjórnar í 

samskiptum sínum við fullorðna og þá sérstaklega þegar forráðamaður gefur leyfi fyrir, styður 

og verðlaunar barn fyrir að taka stjórn á aðstæðum. Þetta byggir Moll á kenningum 

sálfræðingsins Vygotsky sem sagði þróun vitsmunaþroska barna byggja að mestu leyti á 

félagslegum samskiptum þeirra við fullorðna og aðra sem hefðu meiri reynslu og færni en þau 

sjálf (Moll, 1990; Vygotsky, 1978). Við mat á félagsfærni og hlýðni barna er sjónum beint að 
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getu þeirra til að sýna sjálfsstjórn og að haga sér á viðeigandi hátt þegar þess er þörf (Moll, 

1990). Góð félagsfærni krefst góðrar sjálfsstjórnar, hvort sem um er að ræða stjórn á 

tilfinningum eða hegðun. Í félagslegum samskiptum eru ótal leiðir fyrir barn að bregðast við 

umhverfi sínu og þarf því sjálfsstjórn til þess að vinna með öðrum, einbeita sér og sýna 

þolinmæði (Saracho og Spodek, 2007). 

Hlýðni (e. obedience) er stór hluti af sjálfsstjórn og felur í sér að fylgja lögum og 

reglum samviskusamlega. Börn læra reglur í félagslegum samskiptum og læra sömuleiðis 

félagsleg samskipti af reglum. Alla ævi þarf fólk að fylgja reglum sem settar eru fram af 

einhvers konar yfirvaldi. Slíkt yfirvald getur verið foreldrar, kennarar, yfirmenn, skráð lög og 

svo framvegis. Hlýðni er mikilvæg þar sem ákveðin mörk eru sett börnum og með tímanum 

læra þau að tileinka sér fleiri og jafnframt flóknari reglur. Í barnæsku er hlýðni hluti af því að 

læra sjálfsstjórn enda eru börn að læra að halda aftur af hegðun sinni og hugsunum með því 

að hlýða foreldrum, kennurum og öðrum. 

Samskiptaleiðir. Börn eiga samskipti sín á milli á ólíkan hátt eftir getu og aldri. Með 

aldrinum læra börn að breyta og bæta samskiptaleiðir sínar. Sá sem hefur náð að tileinka sér 

ólíkar aðferðir í félagslegum samskiptum er betur í stakk búinn en aðrir til þess að leysa 

félagslegan vanda þegar hann kemur upp (Collins, 1984). Börn sem hafa ekki önnur úrræði en 

að fara að gráta eða ganga í burtu þegar þau lenda í ágreiningi við aðra hafa ekki þróað með 

sér nægilega góðar samskiptaleiðir. Þau börn geta átt erfitt með að laga sig að nýjum 

aðstæðum. Smám saman læra börn að hjálpast að og biðja um hjálp í stað þess að skipa öðrum 

fyrir og læra að leysa vandamál sem upp koma á farsælli hátt en áður. 

Góð félagshegðun. Góð félagshegðun (e. prosocial behavior) er hegðun sem gagnast 

fleirum en þeim sem framkvæmir hana. Um er að ræða ýmis konar athæfi sem aðrir hagnast á, 

til dæmis hjálpsemi, gjafmildi, örlæti og fórnvísi (Batson og Powell, 2003). 

Andfélagsleg hegðun 

Andfélagsleg hegðun (e. antisocial behavior) er hegðun sem ekki er félagslega samþykkt og er 

í raun andstæða góðrar félagshegðunar. Slík hegðun, ofbeldi, skemmdarverk og árásarhneigð, 

brýtur í bága við viðmið og reglur. Andfélagsleg hegðun getur valdið samfélaginu skaða en 

góð félagshegðun hjálpar eða gerir samfélaginu gott (Batson og Powell, 2003). 

Algengt er að börn sem sýna andfélagslega hegðun eigi við námsörðugleika að stríða, 

sem getur kostað tíma og orku kennara og leiðbeinenda. Þau eiga oft í erfiðleikum með að 

aðlagast skólastarfi og trufla ekki aðeins sitt nám heldur líka nám annarra nemenda (Ingvar 

Sigugeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Maedgen og Carlson, 2000).  
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Þegar börn sýna viðvarandi andfélagslega hegðun bendir það til þess að þau séu að 

glíma við hegðunarröskun. Hlutfall barna sem greinast með einhverskonar hegðunarröskun er 

3-11% af þýði (McCurdy, Mannella og Eldridge, 2003). Börn með hegðunaröskun eiga í 

aukinni hættu á að þróa með sér áhættuhegðun á unglings- og fullorðinsárum, eins og 

vímuefnamisnotkun, afbrotahegðun og ýmislegt fleira. Til eru ýmis úrræði fyrir börn með 

hegðunarraskanir eins og atferlismeðferð, sérkennsla og í sumum tilfellum lyfjameðferð 

(Nolen-Hoeksema, 1998). 

Árásargirni og óhlýðni. Til að börn séu samþykkt í hóp þurfa þau að hafa stjórn á 

reiði sinni þegar vilja þeirra er ekki mætt. Börn sem sýna árásargirni búa ekki yfir jafn góðri 

félagsfærni og börn sem ekki sýna árásargirni. Árásargjörn og óhlýðin börn eiga oft erfitt með 

að leysa félagsleg vandamál, þau misskilja oft aðstæður í umhverfi sínu og bregðast við á 

harkalegri hátt en aðrir. Oftar en ekki skortir þessi börn sjálfsstjórn til að leysa verkefni á 

farsælan hátt (Frey, Hirschstein og Guzzo, 2000). Algengara er strákar sýni líkamlega 

árásarhneigð en árásargirni stelpna kemur frekar fram með óbeinum hætti. Í líkamlegri 

árásarhneigð felst líkamlegt ofbeldi eins og að lemja annað barn eða meiða með öðrum hætti. 

Hún minnkar þó með tímanum en á sama tíma eykst óbein árásarhneigð þeirra, sem felur til 

dæmis í sér að rífa leikföng af öðrum börnum eða nota hótanir til að ná sínu fram (Collins, 

1984). 

Óhlýðni (e. disobedience) er hegðun þar sem viðkomandi fylgir ekki reglum, 

leiðbeiningum eða lögum. Öll börn eiga það til að vera óhlýðin en þegar hegðun einkennist að 

mestu leyti af óhlýðni er mögulega hægt að rekja þá hegðun til vandamála í lífi barnsins sem 

eiga sér dýpri rætur. Dæmi um slík vandamál eru erfiðleikar í skóla, streita eða slæm 

samskipti við foreldra eða félaga. 

Áhrif leikja á félagsfærni 

Jean Piaget, einn helsti frumkvöðull þroskasálfræðinnar, skoðaði vitsmunaþroska 

barna og tengdi hann við siðferðisþroska þar sem hann fjallar meðal annars um það hvernig 

börn gera sér grein fyrir reglum í leik. Hann segir leik barna þróast úr leik (e. play) yfir í 

regluleik (e. game). Í leik er atburðarásin ekki fyrirfram ákveðin, börn bregða sér í ólík 

hlutverk og reglugerð og ákvörðunartaka er frjálslegri en í reguleik. Í regluleik gilda ákveðnar 

leikreglur þar sem hver og einn gegnir ákveðnu hlutverki og þá fara börn að átta sig á því að 

þau geta ekki breytt reglunum eftir sínu höfði. Reglunum þarf að breyta með samþykki 

annarra sem taka þátt en þessi færni barna til að átta sig á því hvernig reglur virka þroskast í 

miðbernsku (Barnes, 1995; Batson og Powell, 2003).  
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Skoðað hefur verið með margvíslegum hætti hvernig verkefni hafa áhrif á félagsleg 

samskipti, hvernig ólíkur aldur barna hefur áhrif á það hvernig verkefni er unnið og 

einstaklingsmunur á þeim aðferðum sem börn nota í ákveðnum aðstæðum (Collins, 1984). 

Þátttaka í leik með jafnöldrum krefst ýmis konar færni í félagslegum samskiptum líkt 

og samvinnu, að skiptast á og að fylgja settum reglum (Pellegrini, Kato, Blatchford og Baines, 

2002). Í leik barna þroskast þessi færni auk þess sem hreyfiþroski, hugrænn þroski og almenn 

félagsfærni verður betri. Börn læra með leikjum að hafa samskipti sín á milli, leysa ýmis 

vandamál og læra á umhverfi sitt. Til þess að geta tekið þátt í leik þarf að hlýða reglum og ýta 

persónulegum skoðunum og löngunum til hliðar. Ef barn hefur gaman af leiknum þá er það 

mikil hvatning fyrir það að efla félagsfærni sína sem er nauðsynleg í slíkum leik og smám 

saman þróast þessi færni.  

Leikur við jafnaldra er ekki hið eina sem eykur félagsfærni barna heldur skiptir einnig 

máli að foreldrar leiki við börnin sín. MacDonald (1987) hefur meðal annarra sýnt fram á 

mikilvægi þess með niðurstöðum rannsókna sinna en hann kannaði hvernig leikur foreldra við 

börn á leikskólaaldri hefur áhrif á félagsfærni þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sterk 

tengsl á milli leiks foreldra við börnin sín og hæfni barnanna til félagslegra samskipta við 

jafnaldra sína (MacDonald, 1987). 

Góð félagsfærni barna getur haft í för með sér betri vinasambönd við jafnaldra en 

vinátta er merki um hæfni barna í félagslegum samskiptum. Vinátta er nauðsynlegur þáttur í 

þroska barna ekki síst í félagsþroska þar sem barnið lærir að veita öðrum félagsskap, stuðning, 

kærleik og fleira (Dowling, 2005; Rose-Krasnor, 1997). Þá getur vinátta haft jákvæð áhrif á 

félagsþroska barna og börn sem eiga enga vini eiga í hættu á að missa af verðmætri reynslu 

(Dowling, 2005).  

Í ljósi þess hversu gott tæki leikur er fyrir börn til að eiga í samskiptum við aðra og 

hversu mikið félagsfærni birtist í leik var ákveðið að nota samvinnuleik til að mæla 

félagsfærni í þessari rannsókn. 

Áhrif íþrótta á félagsþroska og félagsfærni barna 

Tómstundaiðkun getur haft margskonar áhrif á líf barna. Þátttaka í skipulögðu íþrótta- og 

tómstundastarfi hefur oft góð áhrif á heilsu barna þar sem hún bætir líkamlega færni þeirra. Þá 

getur þátttaka í slíku starfi aukið tilfinninga- og félagsþroska barna auk þess sem hún getur 

bætt sjálfstraust þeirra og siðferðisþroska (Ewing, Gano-Overway, Branta og Seefeldt, 2002; 

Seefeldt, 1987). 
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Susan Harter (1982) skoðaði félagsfærni leikskólabarna og tengsl hennar við 

hreyfifærni þeirra. Niðurstöður sýndu háa fylgni á milli þessara þátta sem gefur til kynna að 

samband sé þar á milli (Harter, 1982). Þá sýndu niðurstöður rannsóknar Tafti, Pakdaman og 

Asgari (2008) fram á jákvæð áhrif íþróttaiðkunar á félagsþroska samanborið við litla sem 

enga íþróttaiðkun. 

Hin jákvæðu áhrif íþrótta á félagsþroska og almenna félagsfærni byggjast meðal 

annars á aðkomu góðra þjálfara og félagsskap jafnaldra. Stuðningur foreldra getur að sama 

skapi haft mikið að segja og þá sérstaklega vegna þess að börn upplifa oft höfnun í íþrótta- og 

tómstundastarfi, eins og þegar þau fá ekki að vera fyrst eða þegar þau tapa. Það er eitt af 

hlutverkum foreldra að kenna börnum sínum félagsfærni og hvernig þau eigi að haga sér í 

félagslegum aðstæðum. Þessi færni nýtist þeim í samskiptum við önnur börn þar sem þau 

þurfa meðal annars að deila með sér hlutum, skiptast á hlutverkum og gefa öðrum tækifæri til 

þess að komast að (Christophersen og VanScoyoc, 2008). Við þessar kringumstæður er þar af 

leiðandi nauðsynlegt að foreldrar veiti börnum sínum stuðning, útskýri fyrir þeim hvers vegna 

aðstæður sem þessar eigi sér stað í íþróttum og kenni þeim að læra af reynslunni. Með þessum 

hætti læra börn viðeigandi hegðun og ekki síst hvernig og hvenær þau þurfi að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum (MacDonald, 1987). 

Aukin áhersla á hegðunarmælingar 

Rannsóknir á þroska barna hafa verið gagnrýndar fyrir að hafa ekki nægilegt ytra réttmæti en 

reynt hefur verið að útskýra félagshegðun án þess að rýna í aðstæðurnar sem hegðunin birtist í 

(Grusec og Lytton, 1988). Það hafa þó orðið breytingar þar á og fræðimenn fylgjast í auknum 

mæli með félagshegðun eins og hún birtist í raunverulegum aðstæðum. Það getur verið flókið 

og fjölbreytt ferli, sérstaklega þegar verið er að fylgjast með samskiptum á milli einstaklinga 

því þar er margt sem kemur fram á stuttum tíma og nauðsynlegt að fylgjast vel með (Grusec 

og Lytton, 1988). 

Mat annarra er algeng og gagnleg aðferð sem mikið hefur verið notuð til að kanna 

félagsfærni barna (Grusec og Lytton, 1988). Aðferðin er oft notuð til að skoða almenna færni 

og til að bera kennsl á hvað það er sem einkennir góða og slæma félagsfærni. Kennari, 

foreldri eða námsráðgjafi getur þannig fylgst með hegðun barns og metið hæfni þess við 

félagslegar aðstæður. Til að meta félagsfærni á kerfisbundinn hátt er til dæmis hægt að 

fylgjast náið með hegðun viðkomandi og kóða hegðunina á nákvæman hátt. Til að kóða 

hegðun eru oft notaðir þar til gerðir kvarðar sem byggja á að kanna félagshegðun barna, til 
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dæmis í ýmisskonar skólastarfi. Einn slíkur er School Social Behavior Scale (SSBS), sem 

notaður er við mat á félags- og andfélagslegri hegðun barna (Crowley og Merrell, 2003). 

Þegar fylgst er með því sem fer fram í samskiptum og viðbrögðum fólks er nánast 

óhjákvæmilegt að eitthvað gleymist, næst ekki að skrá niður eða einfaldlega fer framhjá 

matsmönnum. Aukin tækni eins og tilkoma myndbandsupptökutækja hefur auðveldað vinnu 

matsmanna til muna þar sem meðal annars er hægt að rýna betur í óljósar aðstæður sem gætu 

haft áhrif á niðurstöður (Schaffer, 1996). 

Það er einn af styrkleikum þessarar rannsóknar að hegðunarmæling er notuð til að 

meta félagsfærni barna og hegðunin síðan kóðuð með hegðunarmatslista sem byggður er á 

annarri útgáfu School Social Behavior Scale (hegðunarmatslistann má sjá í viðauka 1). Annar 

styrkleiki rannsóknarinnar er sá að hegðun þátttakenda var tekin upp á myndband sem 

auðveldar matsmönnum að kóða hegðunina. 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort aldursmunur sé á félagsfærni sem sex til níu 

ára börn nota í leik. Færni barna í fyrsta bekk verður þannig borin saman við færni barna í 

þriðja til fjórða bekk. Búist er við því að leikurinn muni taka styttri tíma fyrir eldri börnin þar 

sem samskiptahæfni og sjálfsstjórn er orðin meiri á þeim aldri. Þar af leiðandi ættu þau eldri 

að eiga auðveldara með að komast að samkomulagi um hver hefji leikinn, hver tekur síðan við 

og svo framvegis. 

Sjálfsstjórn verður sérstaklega skoðuð í þessu samhengi enda er hún einn af 

meginþáttum félagsfærni barna. Andfélagsleg hegðun þátttakenda er einnig skoðuð þar sem 

hún er talin hamla félagsfærni. Einnig verður þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi skoðuð þar 

sem hún er talin auka félagsfærni. Með þessari rannsókn er leitast eftir að svara eftirfarandi 

tilgátum um almenna félagsfærni sex til níu ára barna og áhrif mismunandi þátta á þessa 

færni. 

 

Tilgáta 1 segir að eldri börn sýni betri almenna félagsfærni samanborið við yngri börn. 

Tilgáta 2 segir að eldri börn sýni meiri sjálfsstjórn í leik en yngri börn. 

Tilgáta 3 segir að yngri börn sýni frekar andfélagslega hegðun en eldri börn. 

Tilgáta 4 segir að það taki eldri börn styttri tíma að komast að samkomulagi sín á milli. 

Tilgáta 5 segir að börn sem stunda íþróttir búi yfir betri félagsfærni. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Átta börn á aldrinum sex til átta ára tóku þátt í forprófun á mælitækjum rannsóknarinnar en 

þátttakendur rannsóknarinnar voru 32 börn á aldrinum sex til níu ára. Þátttakendum var skipt í 

tvo hópa eftir aldri og valið var í hópana með tilviljunaraðferð. Í eldri hópnum voru 5 drengir 

og 11 stúlkur á aldrinum átta og níu ára. Í yngri hópnum voru 11 drengir og 5 stúlkur á 

aldrinum sex og sjö ára. Börnin eru öll nemendur í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þau 

mæta daglega eftir að skóla lýkur í frístundaheimili í húsnæði í grennd við skólann en þar 

eyða þau deginum í leik og annað frístundastarf. Annar rannsakanda er starfsmaður á þessu 

tiltekna frístundaheimili þar sem rannsóknin var lögð fyrir.  

 

Mælitæki og aðstæður 

Börnin tóku þátt í samvinnuleik þar sem þau unnu að því að stafla saman plastglösum í 

pýramída án þess að snerta glösin sjálf en til þess notuðu þau teygjur og bönd. Leikurinn var 

tekinn upp á myndband en leiðbeinendur stóðu hjá og aðstoðuðu þátttakendur ef þess þurfti.  

 Samvinnuleikur. Rannsakendur fundu leikinn sem notast var við í þessari rannsókn á 

vefsíðu Peace First samtakanna en þau hafa það meðal annars að markmiði sínu að kenna 

börnum leiðtogahæfni. Leikurinn er samvinnuleikur sem snýst um að stafla plastglösum á 

hvolfi í pýramída (sjá mynd a. í viðauka 2). Leikurinn hentar vel til þess að bera kennsl á það 

hvernig börn vinna saman og leysa vandamál sem gætu komið upp á meðan á leiknum 

stendur. Fjögur börn unnu saman í einu en til þess að leysa verkefnið fengu börnin afhenta 

teygju úr plasti sem búið var að binda á fjóra spotta úr garni. Börnin áttu að setja teygjuna á 

eitt plastglas í einu og færa glasið, af einu borði yfir á annað, með því að halda hvert í sinn 

spotta en um það bil metri var á milli borðanna (sjá mynd b. í viðauka 2). Börnin fengu öll 

sömu fyrirmælin sem voru einföld og skýr. Þeim var sagt að þau ættu að skiptast á að setja 

teygjuna utan um plastglösin til þess að færa glösin á milli borða og aðeins sá sem gegndi því 

hlutverki að setja teygjuna utan um glasið mætti snerta það. Börnin áttu að ákveða í 

sameiningu hver fengi að byrja að setja teygjuna utan um glasið og hver tæki síðan við. 

Leikurinn er ekki ósvipaður ,,Madsen board” sem notaður var af Madsen og félögum árið 

1967 til að kanna samvinnu og félagsfærni barna. Í þeim leik unnu fjögur börn saman að því 

að teikna hringi á blað með penna en til þess fengu þau fjögur bönd og héldu þau öll í eitt af 
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böndunum. Niðurstöður sýndu að leikurinn gæfi góða mynd af félagsfærni barna (Thomas, 

1975). 

SSBS. School Social Behavior Scale er kvarði sem notaður er til að meta félagsfærni 

og andfélagslega hegðun barna í skólastarfi, bæði við rannsóknir og í klínískum tilgangi en 

niðurstöður allsherjargreiningar Crowley og Merrell (2003) hafa stutt áframhaldandi notkun 

kvarðans í þeim tilgangi. Kvarðinn kom upphaflega út árið 1993 og kom síðari útgáfa hans á 

markað í endurbættri útgáfu árið 2002. Hann er bæði áreiðanlegur og réttmætur og hefur 

mikinn innri áreiðanleika en endurprófunaráreiðanleiki kvarðans er þó ekki eins góður. Þessi 

kvarði er hannaður fyrir kennara, starfsmenn í frístundastarfi, aðstoðar- og sérkennara. Hann 

er þó mjög auðveldur í notkun og hver sá sem kynnir sér notkun hans ætti auðvelt með að 

fylla hann út (Alfonso, Rentz, Orlovsky og Ramos, 2007). Út frá annarri útgáfu af SSBS var 

hannaður hegðunarmatslisti sem notaður var til kóðunar á hegðun þátttakenda í þessari 

rannsókn. Þessi önnur útgáfa SSBS kvarðans skiptist í tvo hluta, í A hluta, þar sem verið er að 

mæla félagsfærni og B hluta þar sem andfélagsleg hegðun er mæld. Í hvorum hluta fyrir sig 

eru síðan undirflokkar þar sem sérhvert atriði á listanum er hluti af ákveðinni hegðun. Í 

félagsfærnihluta eru flokkarnir eftirfarandi: “samskipti við jafnaldra”, “sjálfsstjórn/hlýðni” og 

“hegðun í skóla” (e. academic behavior). Í andfélagslegahlutanum er hegðunin flokkuð í 

eftirfarandi flokka: “uppstökk/ur”, “andfélagsleg/árásargjörn hegðun” og “óhlýðni”.  

Hegðunarmat. Á hegðunarmatslistanum sem notaður var í þessari rannsókn var 

hegðunin atriðabundin á sama hátt og í SSBS-2 og voru undirflokkarnir sem notaðir voru í 

lista rannsóknarinnar komnir til með hliðsjón af þeim undirflokkum sem eru notaðir í SSBS-2. 

Ákveðnir þættir, sem þóttu ekki eiga við, voru þó fjarlægðir af listanum. Þetta voru þættir sem 

tengdust skólastarfi frekar en leik eins og að ljúka skólaverkefnum án þess að þurfa 

áminningu um það og að leysa skólaverkefni án þess að þurfa hjálp. Af félagsfærnihluta 

listans voru því fjarlægð flest þeirra atriða sem féllu undir flokkinn “hegðun í skóla” (e. 

academic behavior). Á hegðunarmatslistanum skiptist félagsfærnihlutinn í samskipti, 

sjálfsstjórn og hlýðni og góða félagshegðun. Á félagsfærnihlutanum gat þátttakandi fengið í 

það mesta 20 stig. Andfélagslegihlutinn skiptist síðan í árásargirni, andfélagslega hegðun og 

óhlýðni en á honum gat þátttakendi fengið fá í það mesta 17 stig. Sérhvert atriði á listanum 

fellur undir einhvern af þessum sex undirþáttum. “Hefur samskipti við alla meðlimi hópsins” 

er dæmi um atriði sem fellur undir samskipti, “hefur einbeitingu þegar þörf er á” fellur undir 

sjálfsstjórn og hlýðni og “bíður öðrum nemendum hjálp ef þess er þörf” telst vera góð 

félagshegðun. “Sýnir árásargirni í hegðun/orðum” er dæmi um atriði sem fellur undir 
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árásargirni, “kennir öðrum um vandamál sem koma upp” telst sem andfélagsleg hegðun og 

“sýnir verkefninu vanvirðingu” er merki um óhlýðni.  

Forprófun. Á vormisseri 2014 voru leikurinn og hegðunarmatslistinn forprófuð á hópi 

barna í öðru frístundaheimili á höfuðborgarsvæðinu. Alls tóku átta börn þátt, fjögur sex ára 

börn og fjögur átta ára. Í forprófuninni var kannað hvort leikurinn hæfði börnum á þessum 

aldri og hvort þær samskiptaleiðir sem vonast var eftir að kæmu fram gerðu það. Forprófunin 

leiddi ýmislegt í ljós um leikinn og mælitækið en áður en forprófun fór fram höfðu 

rannsakendur ákveðið að börnin fengju örlítið ólíkar útgáfur af leiknum til að verkefnið væri í 

samræmi við aldur þeirra. Þá var gert ráð fyrir því að sex og sjö ára börn myndu stafla þremur 

glösum upp í pýramída en þau átta og níu ára myndu stafla sex glösum upp í pýramída. Þessi 

útfærsla reyndist yngri börnunum of auðveld þau voru vel fær um að stafla upp sex glösum, 

líkt og eldri börnin. Að lokinni forprófun var því ákveðið að leikurinn færi eins fram hjá 

öllum börnum. Þá var einnig ákveðið að fjarlæga eitt atriði af hegðunarmatslistanum en það 

var atriðið “er næm/ur á tilfinningar annarra”. Það atriði þótti frekar eiga við um persónuleika 

en félagsfærni einstaklings og þar af leiðandi erfitt að greina frá því við þessar aðstæður.   

Áreiðanleiki. Á meðan forprófun stóð var áreiðanleiki á milli matsmanna einnig 

kannaður. Það var gert með þeim hætti að matsmenn mátu sömu tvö börnin í hvorum hóp. Á 

meðan á leiknum stóð merktu rannsakendur við hegðun þessara sömu barna hvor á sinn 

hegðunarmatslistann. Mælingar matsmanna voru síðan bornar saman til að kanna þennan 

áreiðanleika á milli matsmanna en þeir reyndust sammála með 90,2% atriða á listanum. 

 

Framkvæmd 

Tíu dögum áður en rannsókn fór fram var foreldrum þátttakenda sent bréf þar sem þau voru 

látin vita af tilgangi rannsóknarinnar. Þar voru þau látin vita að fullri nafnleynd væri heitið og 

að ekki væri hægt að rekja þátttöku í rannsókninni til einstakra þátttakenda. Þeim var einnig 

tilkynnt að leikurinn yrði tekinn upp á myndband og að öllum gögnum yrði eytt eftir að unnið 

hefði verið úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Auk þess var þeim gefinn kostur á að neita 

þátttöku fyrir hönd barnsins síns. Aðeins tóku þau börn þátt sem höfðu fengið leyfi hjá 

foreldrum sínum en langflestir foreldrar veittu leyfi. 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram á tveimur stöðum en frístundaheimilið er 

starfrækt í tveimur byggingum í grennd við skólann. Yngri börnin mæta í aðalbyggingu 

frístundaheimilisins en eldri börnin mæta í aðra byggingu. Leikurinn var lagður fyrir eldri 

börnin í kennslustofu húsnæðisins sem þau mæta í. Börnin mættu fjögur í einu inn í herbergið 
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þar sem þeim var sagt frá rannsókninni í stuttu máli. Þá voru þeim gefin fyrirmæli um hvernig 

leikurinn færi fram og að lokum voru þau beðin um að segja í hvaða mánuði þau ættu afmæli, 

hvort þau ættu systkini og hvort þau æfðu einhverjar íþróttir. Þeim var tilkynnt að ef þau 

hefðu einhverjar spurningar mættu þau endilega spyrja rannsakendur og voru svo beðin um að 

byrja. Rannsakendur fylgdust með og tóku leikinn upp á meðan. Reynt var að leiðbeina 

börnunum sem minnst en þau voru þó minnt á reglur leiksins ef einhver þátttakandi var ekki 

að fylgja þeim. Eftir að þau höfðu staflað öllum glösunum saman var þeim þakkað fyrir 

þátttökuna og spurð nokkurra spurninga í lokin um hvernig þeim hefði þótt leikurinn. 

Rannsóknin fór fram í lokuðu herbergi þar sem reynt var að hafa næði. 

Leikurinn var lagður fyrir yngri börnin í einu af herbergjum frístundaheimilisins þar 

sem þau eru vön að spila. Kynning á leiknum fór fram á sama hátt og áður og þau spurð um 

afmælisdag, hvort þau ættu systkini og hvort þau æfðu íþróttir. Yngri börnin mundu ekki öll í 

hvaða mánuði þau ættu afmæli svo ákveðið var að spyrja þau bara um aldur. Í þetta skipti 

þurftu rannsakendur að leiðbeina börnunum töluvert meira og minna þau á reglur leiksins því 

þau gleymdu þeim oftar en eldri börnin. Á sama hátt og áður var reynt að viðhalda næði í 

herberginu þar sem leikurinn fór fram og að leik loknum voru þátttakendum þakkað fyrir 

þátttökuna.  
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Niðurstöður 

Flestar tilgátur rannsóknarinnar voru prófaðar með því að bera saman meðaltöl heildarstiga 

eldri og yngri þátttakenda á hegðunarmatslistanum. Eins og áður sagði skiptist 

hegðunarmatslistinn tvo hluta sem meta félagsfærni og andfélagslega hegðun en hvor hluti 

fyrir sig skiptist í þrjá þætti. Hver þátttakandi getur fengið ákveðið mörg stig í hverjum þætti 

og þegar borin eru saman heildarmeðaltöl eru lögð saman heildarstig þátttakanda á 

félagsfærni- eða andfélagslegahlutanum (sjá forsíðu hegðunarmatslistans í viðauka 1). 

Tilgáta 1 er að eldri börn sýni betri almenna félagsfærni. Þau fá þar af leiðandi fleiri 

stig á félagsfærnihluta hegðunarmatslistans. Til að prófa tilgátuna voru borin saman meðaltöl 

eldri og yngri þátttakenda. Yngri þátttakendur rannsóknarinnar fengu að meðaltali 12,5 stig af 

20 stigum mögulegum á hlutanum sem kannar félagsfærni. Heildarmeðaltal eldri þátttakenda 

var 13 stig. ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að munur á milli hópanna er ekki marktækur 

miðað við α = 0,05 en p = 0,675 og er því fyrsta tilgáta um betri almenna félagsfærni hjá eldri 

börnunum ekki studd. Á mynd 1 má sjá dreifingu heildarstiga á félagsfærnihlutanum eftir 

aldri. Þar má sjá að dreifingin er mun meiri hjá yngri þátttakendum en þeim eldri. Þessi 

misjafna dreifing gefur til kynna að þó svo að meðaltölin séu svipuð þá fá yngri þátttakendur 

heildarstig á mun breiðara bili en þeir eldri. Þannig fá einhverjir yngri þátttakendanna mjög fá 

stig en aðrir mjög mörg. Dreifingin er mun minni hjá eldri börnunum þar sem flestir 

þátttakanda eru að fá stig nær meðaltalinu, eða um 13 stig.  
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Mynd 1. Dreifing heildarstiga þátttakenda eftir aldri á félagsfærnihluta hegðunarmatslistans. 

Tilgáta 2 er að eldri börnin hafa meiri sjálfsstjórn á meðan verkefninu stendur. Til að 

kanna þessa seinni tilgátu rannsóknarinnar voru meðaltöl hópanna á kvarðanum sem mældi 

sjálfsstjórn og hlýðni borin saman. Á töflu 1 má sjá meðaltöl stiga sem hóparnir tveir fengu á 

þættinum sjálfsstjórn og hlýðni. Heildarmeðaltal á þeim þætti í yngri hópnum er 5,8 en 

þátttakandi gat fengið í það mesta 9 stig í þessum þætti. Heildarmeðaltal í eldri hópnum er 

7,0. Munur á meðaltölum hópanna á þættinum sjálfsstjórn og hlýðni er marktækur miðað við 

α = 0,05 þar sem F = 5,36, p = 0,025. Þessar niðurstöður styðja þessa seinni tilgátu 

rannsóknarinnar, eldri börn hafa meiri sjálfsstjórn á meðan verkefninu stendur. 

Tafla 1. Meðaltöl hópanna eftir aldri á þáttum sem mæla félagsfærni.  
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Tilgáta 3 segir að yngri börnin, þátttakendur í hópi 1, sýni frekar andfélagslega hegðun 

en eldri börnin í hópi 2. Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var könnuð með því að bera saman 

heildarmeðaltöl hópanna á andfélagslegahluta hegðunarmatslistans. Heildarmeðaltal stiga hjá 

yngri þátttakendunum var 1 stig af 17 stigum mögulegum. Heildarmeðaltal stiga hjá eldri 

þátttakendunum á andfélagslegahlutanum var 1,31 stig. Tilgátan var ekki studd þar sem 

niðurstöður voru ekki marktækar miðað við α = 0,05 en p = 0,541 og því ekki hægt að 

fullyrða að yngri börn sýni frekar andfélagslega hegðun en eldri börn.  

Tilgáta 4 segir að það taki eldri börn styttri tíma að komast að samkomulagi sín á 

milli. Þannig er gert ráð fyrir því að þau komist fyrr að samkomulagi við upphaf verkefnisins 

þegar þau þurfa að ákveða sjálf hver á að byrja að setja teygjuna um glasið, hver tekur við og 

svo framvegis. Til þess að prófa þessa tilgátu voru myndbandsupptökurnar af börnunum að 

leika leikinn skoðaðar vandlega. Samskiptaleiðir voru skoðaðar á myndbandsupptökunum og 

greindar með því að skrá niður þann tíma sem það tók börnin að hefja og ljúka leiknum. Eins 

var skoðað hvernig þátttakendur komust að samkomulagi ef einhver vandamál komu upp á 

meðan á leiknum stóð. Tilgáta 4 var studd þar sem eldri börnin voru fljótari að komast að 

samkomulagi í upphafi leiksins og fundu farsælli leiðir til að leysa ágreining. Þá tók það eldri 

börnin mun styttri tíma, eða um fimm mínútur, að ljúka leiknum miðað við yngri börnin en 

það tók þau um átta mínútur að ljúka leiknum.  

Tilgáta 5 segir að börn sem stunda íþróttir hafi betri félagsfærni. Til þess að skekkja 

ekki niðurstöður rannsóknarinnar voru gildi þátttakenda sem æfðu sund ekki tekin með í hópi 

þeirra sem stunduðu íþróttir. Ástæðan er sú að þar vinna börn lítið sem ekkert með öðrum og 

markmið tilgátunnar er að sýna fram á að börn sem stunda hópíþróttir hafi betri félagsfærni. 

Því næst voru borin saman meðaltöl þátttakenda á félagsfærni eftir því hvort þau stunduðu 

íþróttir eða ekki og ANOVA dreifigreining gerð til að kanna hvort marktækur munur á 

meðaltölum væri til staðar. Meðaltöl stiga hjá þeim sem stunduðu íþróttir og þeim sem 

stunduðu ekki íþróttir má sjá í töflu 2. 

 

 

 

 

 

 



Félagsfærni sex til níu ára barna í leik 

20 

 

Tafla 2. Meðaltal heildarstiga þátttakenda sem stunda íþróttir og þeirra sem ekki stunda íþróttir á 

félagsfærnihluta hegðunarmatslistans. 

 

 

 

 

 

 

Munur á meðaltölum yngri barnanna eftir því hvort þau stunduðu eða stunduðu ekki íþróttir 

var aðeins meiri en sá hjá eldri börnunum. Munurinn var þó ekki marktækur miðað við α = 

0,05 en F = 0,695, p = 0,419. Munur á meðaltölum eftir því hvort börnin stunduðu íþróttir eða 

ekki var heldur ekki marktækur hjá eldri þátttakendum miðað við α = 0,05 en F = 0,126, p = 

0,728 og er því ekki hægt að sýna fram á jákvæð tengsl íþróttastarfs við félagsfærni barna.

 Þegar skoðuð var dreifing í kringum meðaltal hjá báðum hópum kom í ljós að 

dreifingin var mjög misjöfn á milli yngri og eldri hópsins. Á mynd 2 má sjá dreifingu 

heildarstiga yngri barnanna á félagsfærnihlutanum eftir því hvort þau stunduðu íþróttir eða 

ekki. Dreifingin er mun meiri og á neðra bili hjá þeim sem stunda ekki íþróttir. 

 

Mynd 2. Dreifing heildarstiga yngri þátttakenda á félagsfærnihluta hegunarmatslistans eftir því 

hvort þau stunda íþróttir eða ekki. 
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Á mynd 3 má sjá svo dreifingu í kringum meðaltal hjá eldri börnunum eftir því hvort þau 

stunduðu íþróttir eða ekki. Dreifingin í kringum meðaltal er breiðari hjá þeim sem stunduðu 

ekki íþróttir heldur en hjá þeim sem stunduðu íþróttir. Gildi þátttakanda númer 27 var töluvert 

hærra en gildi annarra þátttakenda og birtist því sem öfgagildi á dreifingu heildarstiga þeirra 

sem stunduðu íþróttir. Ástæðan er sú að viðkomandi var með mjög mörg stig á öllum þáttum 

félagsfærnikvarðans. Gildi hans er þó ekki talið skekkja niðurstöður og því var ákveðið að 

fjarlægja það ekki úr gagnasafninu. 

 

Mynd 3. Dreifing heildarstiga eldri þátttakenda á félagsfærnihluta hegunarmatslistans eftir því 

hvort þau stunda íþróttir eða ekki. 
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Umræða 

Rannsókn þessi sýnir að aldursmunur er á sumum þáttum sem eru undirliggjandi í mótun 

félagsfærni barna. Niðurstöður sýndu að sjálfsstjórn átta og níu ára barna er betri en 

sjálfsstjórn sex og sjö ára barna sem var í samræmi við tilgátur rannsóknarinnar. Ekki tókst að 

sýna fram á aldursmun á almennri félagsfærni en aftur á móti virðist félagsfærni yngri barna 

dreifast á breiðara bili en eldri barna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki að yngri börn 

sýni frekar andfélagslega hegðun. Þær gefa þó til kynna að eldri börn eru fljótari að komast að 

samkomulagi sín á milli í upphafi leiks og eins ef ágreiningur á sér stað. Þá tókst ekki að sýna 

fram á tengsl á milli íþróttaiðkunar barna og betri félagsfærni. 

 Tilgáta 1 var sú að eldri börn sýna betri almenna félagsfærni. Þrátt fyrir að meðaltal 

eldri hópsins sé hærra en þess yngra, gaf tölfræðilegt marktektarpróf til kynna að ekki er um 

marktækan mun að ræða í þessari rannsókn. Tilgáta 1 var því ekki studd og þannig ekki hægt 

að fullyrða að munur sé á almennri félagsfærni sex og sjö ára barna samanborið við átta og 

níu ára börn. Aftur á móti sýndu myndrit af dreifingu stiga þátttakenda á almennri félagsfærni 

að dreifing heildarstiga hópanna var mjög ólík. Þó svo að meðaltöl hópanna hafi verið svipuð 

voru heildarstig yngri barnanna að á almennri félagsfærni á mun breiðara bili en þeirra eldri. 

Einhver barnanna fengu mjög fá stig og önnur mjög mörg stig. Þetta var ekki raunin hjá eldri 

börnunum þar sem dreifingin á almennri félagsfærni þeirra var mjög jöfn og flest barnanna 

voru á sama bili eða í kringum meðaltal. Þetta kann að benda til þess að einhver munur sé á 

almennri félagsfærni barna í fyrsta bekk og barna í þriðja og fjórða bekk sem gæti gefið til 

kynna að eldri börnin hafi betri tök á félagsfærni og eigi auðveldara með samskipti við 

jafnaldra. Ástæðan kann að vera sú að þau hafi verið lengur í grunnskóla og með því að 

umgangast bekkjarfélaga sína og aðra samnemendur hafi færni þeirra í félagslegum 

samskiptum aukist. Fjöldi þátttakanda í þessari rannsókn var lítill og því tæpast við hæfi að 

framkvæma marktektarpróf á svona litlum hóp.  

Tilgáta 2 var sú að eldri börn sýni meiri sjálfsstjórn í leik en yngri börn og niðurstöður 

staðfestu þennan aldursmun. Heildarmeðaltöl yngri og eldri barnanna á sjálfsstjórn voru borin 

saman og marktektarpróf síðan framkvæmd sem staðfestu að eldri börnin hafa meiri 

sjálfsstjórn en þau yngri. Þessar niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að 

sjálfsstjórn eykst með aldri. Rannsakendum þótti munurinn á sjálfsstjórn yngri og eldri 

þátttakenda áberandi mikill og áhugavert hefði verið að leggja enn nánari áherslu á 

sjálfsstjórnarþáttinn í leiknum. 
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Tilgáta 3 var sú að yngri börn sýni frekar andfélagslega hegðun en eldri börn en sú 

tilgáta var ekki studd. Andfélagsleg hegðun barna var skoðuð en fæst barnanna sýndu slíka 

hegðun. Dæmi um andfélagslega hegðun þátttakenda var að svindla á leiknum, krefjast 

sérstaklega mikillar athygli frá rannsakendum og hegða sér á hvatvísan hátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu ekki fram á að yngri börn sýni frekar andfélagslega hegðun en eldri. 

Leikurinn fól í sér einfaldar reglur og ættu börn því að eiga tiltölulega auðvelt með að vinna 

saman að því að ljúka við verkefnið. Hefði leikurinn falið í sér flóknari reglur sem reyndu 

meira á þolinmæði barnanna hefðu þau mögulega sýnt aukna andfélagslega hegðun og þá 

hefði munur á yngri og eldri hópunum ef til vill komið í ljós.  

Tilgáta 4 var sú að það taki eldri börn styttri tíma að komast að samkomulagi sín á 

milli og var hún studd. Upptökur af börnunum í leiknum voru vandlega yfirfarnar til að meta 

hversu lengi börnin voru að komast að samkomulagi í upphafi leiksins þegar þau þurftu að 

ákveða sjálf hver ætti að byrja að setja teygjuna um glasið, hver tæki síðan við og svo 

framvegis. Það tók eldri börnin styttri tíma og þau komust að farsælla samkomulagi sem hélst 

út leikinn. Þau stungu til dæmis frekar upp á því að fara réttsælan hring í staðinn fyrir að einn 

tæki stjórn og þegar það kæmi að næsta þá vissi enginn hver ætti að gera næst. Yngri börnin 

voru lengur að komast að samkomulagi um hvert þeirra ætti að byrja og fylgdu 

samkomulaginu síður eftir. Oft þurftu þau að ákveða aftur hver ætti að gera næst þegar komið 

var að öðrum að setja teygjuna á glasið. Það tók eldri börnin styttri tíma að ljúka leiknum en 

þau voru að meðaltali um þremur mínútum fljótari en yngri börnin. Þennan aldursmun má 

rekja til þess að eldri börnin áttu auðveldara með að komast að samkomulagi í upphafi leiks 

og eins að leysa úr ágreiningi ef einhver kom upp á meðan leiknum stóð. 

Tilgáta 5 var sú að börn sem stunda íþróttir hafi betri félagsfærni. Niðurstöður 

marktektarprófa sýndu ekki fram á tengsl íþrótta við aukna félagsfærni, hvorki hjá yngri né 

eldri hópnum. Þegar myndrit voru skoðuð af dreifingu stiga hjá yngri hópnum kom í ljós að 

dreifingin var ólík eftir því hvort þau stunduðu íþróttir eða ekki, þó svo meðaltölin voru 

svipuð. Þau sem stunduðu íþróttir fengu almennt hærri stig á kvarðanum sem mældi almenna 

félagsfærni. Út frá þessu er hægt að álykta að þeir þátttakendur sem stunda hópíþrótt búi yfir 

fleiri jákvæðum eiginleikum sem tengjast félagsfærni. Eins og áður sagði var úrtak 

rannsóknarinnar heldur lítið og þar af leiðandi erfitt að staðfesta niðurstöður með 

marktektarprófi. Þegar íþrótta- og tómstundastarf sem krafðist ekki hópavinnu hafði verið 

fjarlægt úr niðurstöðum hækkaði meðaltal þeirra sem stunda íþróttir á félagsfærni en þó ekki 

nóg til þess að það yrði marktækt. Með stærra úrtaki væri möguleiki á að fá marktækar 

niðurstöður. 
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Styrk- og veikleikar rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram var lítið úrtak 

einn af veikleikum rannsóknarinnar en með stærra úrtaki væri mögulegt að fá aðrar 

niðurstöður. Eins fór mæling á hegðun fram við einfaldar aðstæður þar sem það tók börnin 

aðeins nokkrar mínútur að ljúka leiknum. Það hefði mögulega styrkt niðurstöður 

rannsóknarinnar og sýnt fram á meiri mun ef fylgst hefði verið með hegðun barnanna við 

flóknari aðstæður og jafnvel yfir lengri tíma. Einn af styrkleikum rannsóknarinnar var notkun 

hegðunarmatslista sem byggði á mjög áreiðanlegum kvarða sem er réttmætur til þess að skoða 

hegðun barna við þessar aðstæður. Kvarðinn er einfaldur í notkun sem auðveldar kóðun 

hegðunarinnar og gefur mjög skýrar niðurstöður. Að taka upp alla hegðun á meðan leiknum 

stóð var einnig einn af styrkleikum rannsóknarinnar og gerði rannsakendum kleift að kóða allt 

sem fram fór á milli þátttakenda og koma í veg fyrir að eitthvað yfirsæist.  

Næstu skref. Áður en rannsóknin var lögð fyrir var ákveðið að skoða áhrif systkina á 

félagsfærni barna vegna þess að systkini hafa oft verið skoðuð í tengslum við góðan 

félagsþroska. Ástæðan er mögulega sú að þau börn sem eiga systkini eru í meiri samskiptum 

við önnur börn sem mögulega eru nálægt þeim í aldri. Snemma kom í ljós að allir 

þátttakendur, nema einn, reyndust eiga systkini. Því voru áhrif systkina á félagsfærni ekki 

könnuð nánar þar sem einn þátttakandi dygði ekki til að endurspegla félagsfærni þeirra barna 

sem ekki eiga systkini. Áhugavert væri að skoða þessi tengsl í stærra úrtaki þar sem mögulega 

væru fleiri þátttakendur sem ekki ættu systkini.  

Á meðan fylgst var með yngri börnunum í leiknum kom fljótlega í ljós að þau áttu í 

miklum erfiðleikum með að halda athygli við verkefnið. Þau gengu um herbergið, spjölluðu 

við rannsakendur og voru almennt meira utan við sig en eldri börnin. Þetta helst í hendur við 

þær niðurstöður rannsóknarinnar að yngri börnin hafi minni sjálfsstjórn samanborið við þau 

eldri. Aftur á móti hefði verið áhugavert að hafa ítarlegri atriði á kvarðanum sem sneri að 

athygli barnanna eins og hvort þau yrðu auðveldlega fyrir truflunum í umhverfinu og svo 

framvegis. Þetta væri hægt að kanna nánar með því að láta reyna meira á athygli bæði yngri 

og eldri barnanna með einhverjum hætti.   

Kvarðinn sem notaður var til að meta hegðun barnanna er, eins og áður sagði, byggður 

á öðrum kvarða sem heitir School Social Behavior Scale en með honum er ætlað að kanna 

félagsfærni og andfélagslega hegðun barna. Kvarðann er hægt að nota í eitt skipti eða til 

lengri tíma í senn. Rannsakendur telja að til að geta skoðað andfélagslega hegðun barna þyrfti 

að fylgjast með barni við flóknari og meira krefjandi aðstæður en þær sem þessi leikur bauð 

uppá. Þá væri sennilega gagnlegra að skoða hegðun oftar en í eitt skipti og þá jafnvel yfir 

heilan dag eða lengur. Rannsókn af þessu tagi er þó ekki vettvangur til að koma börnum í 
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krefjandi aðstæður, sem valda þeim mögulega vanlíðan af einhverju tagi og gæti orðið til þess 

að þau yrðu reið og pirruð og myndu sýna andfélagslega hegðun. 

Félagsfærni fólks er í mótun alla ævi og er þar af leiðandi áhugavert og jafnframt 

mikilvægt rannsóknarefni. Nauðsynlegt er að reyna eftir bestu getu að efla félagsfærni barna 

og góða félagshegðun til að þau verði virkir samfélagsþegnar sem láti gott af sér leiða í 

framtíðinni. Þá þurfa allir geri sitt besta og hjálpast að við að bæta samfélagið. Í ljósi þess er 

viðeigandi að leyfa norska barnavininum Thorbjörn Egners að eiga lokaorðin: ,,Öll dýrin í 

skóginum eiga að vera vinir”. 
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Viðauki 1. Hegðunarmatslisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mæling á félagsfærni og samskiptaleiðum barna 
í leik 

 

Aldur:  Fæðingarmánuður:   

Systkini:     

Tómstundir:    

Stigafjöldi 

1.1.1 Félagsfærni  

Skali A 

1.1.2 Andfélagsleg hegðun 

Skali B 

Samskipti                               (9 stig) Árásargirni                              (7 stig) 

Sjálfsstjórn og hlýðni            (8 stig) Andfélagsleg hegðun               (6 stig) 

Góð félagshegðun                 (3 stig) Óhlýðni                                    (4 stig) 
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Viðauki 2. Samvinnuleikur. 

 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


