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Ágrip 

Vinátta og félagslegt samþykki er okkur flestum mikilvægt. Markmið þessarar ritgerðar er 

að fjalla um þau vandamál sem geta fylgt félagslegum erfiðleikum eins og vinaleysi, 

félagslegri höfnun og útilokun hjá börnum. Einnig eru kynntar árangursríkar leiðir fyrir þá 

sem koma að umönnun og kennslu barna til að bæta félagslega stöðu þeirra sem eru illa 

stödd félagslega. Fjallað er um félagsfærni, vináttu og mikilvægi hennar. Einnig fjöllum við 

um einelti og mismunandi tegundir þess, þar sem útilokun og höfnun er ein af 

birtingarmyndum eineltis. Niðurstöður okkar benda til þess að félagsleg vandamál eins og 

vinaleysi, höfnun og útilokun geta haft neikvæð áhrif á líðan og þroska barna. Þessar 

afleiðingar geta varað langt fram á fullorðinsár ef ekki er brugðist við. Niðustöður okkar 

sýna að ef við getum ekki fullnægt þörf okkar á félgslegum samskiptum getum við 

upplifað sársauka og vanlíðan. Ennfremur getur það haft neikvæð áhrif á andlegt sem og 

líkamlegt heilbrigði okkar. Allir þeir sem koma að uppeldi, kennslu og umönnun barna 

geta nýtt sér þessa ritgerð til aðstoðar við að koma auga á þau börn sem gengur illa að 

fóta sig félagslega og til að kynna sér leiðir til að koma þeim til aðstoðar og bæta 

félagslega stöðu þeirra. 
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Formáli 

Áhugi okkar á hugtökunum vinaleysi, útilokun og höfnun vaknaði vegna aukinnar 

umfjöllunar síðustu ár um börn sem eiga erfitt vegna þess að þau eru ekki meðtekin í hóp 

og eru skilin útundan. Flestallir þekkja einhvern sem hefur átt erfitt félagslega eða hafa 

sjálfir glímt við það. Við fórum að velta því fyrir okkur hvers vegna sumir eiga erfitt en 

aðrir ekki. Hvað veldur því að einstaklingur á enga vini, er hafnað eða útilokaður? Auk 

þess höfðum við mikinn áhuga á að kynna okkur hvernig hægt væri að hjálpa þessum 

einstaklingum. Það er von okkar og trú að þessi ritgerð eigi eftir að koma foreldrum, 

kennurum og öllum þeim sem koma að umönnun barna, uppeldi og kennslu að gagni. 

Þessi ritgerð er 14 eininga áfangi í uppeldis- og menntunafræði við Háskóla Íslands og 

hefur krafist  vinnu og tíma en einnig gefið okkur dýrmætar upplýsingar. Við viljum byrja á 

því að þakka leiðbeinanda okkar, Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur, fyrir yfirlestur við gerð 

verkefnisins, ráðleggingar og skjót svör. Einnig þökkum við öllum þeim sem hafa staðið 

með okkur í gegnum skólagöngu okkar, haft trú á okkur, sýnt okkur stuðning og 

þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem hafa lagt okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Manneskjan er mikil félagsvera og hefur ríka þörf fyrir nána vináttu og samskipti við aðra 

einstaklinga. Góð vinátta er náið gagnkvæmt samband sem er ríkt af kærleika, 

væntumþykju, stuðningi og ástúð (Berndt, 2004). Góður vinskapur er okkur mjög 

mikilvægur og hann gefur okkur margt, til að mynda vellíðan, öryggi og félagsskap. Börn 

læra mikið af vinum sínum og samskiptum við þá. Þau þjálfast til dæmis í félagsfærni, 

samvinnu og að setja sig í spor annarra (Dunn, 2004). Auk þess getur góð vinátta aukið 

sjálfstraust barna, tilfinninga- og félagsþroska þeirra og veitt þeim aukna lífshamingju 

(Berndt, 2002; Schwartz, Gorman, Duong, og Nakamoto, 2008). Börn sem eiga nána vini 

standa sig betur og flosna síður upp úr námi síðar á ævinni en önnur börn. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að farsæl vináttusambönd auka líkurnar á góðri félagsfærni síðar á ævinni 

(Berndt og Murphy, 2002; Dunn, 2004). Þess vegna er mikilvægt að hjálpa börnum að 

eignast góða og nána vini geti þau það ekki sjálf.  

Börn sem eiga enga vini eru oft einmana og algengt er að þau upplifi mikla 

vanlíðan og sorg. Þau halda sig gjarnan til hlés og reyna að láta lítið á sér bera. Þeim 

gengur jafnvel verr í námi en öðrum börnum og eru líklegri til að eiga við andleg og 

líkamleg heilsufarsvandamál að stríða (Cacioppo, Hawkley og Berntson, 2003; Dunn, 2004; 

Hawkley og Cacioppo, 2003). Fjöldi vina skiptir litlu máli því einungis einn náinn vinur 

getur haft mikið að segja varðandi líðan barna. Það sem skiptir mestu máli eru gæði 

vináttunnar, þau börn sem eiga góðan vin líður betur og eru ekki eins einmana og þau 

sem ekki eiga góðan vin (Dunn, 2004). 

Einelti er alvarlegt vandamál í heiminum en sem betur fer virðast rannsóknir 

benda til þess að það hafi dregið úr því síðustu ár (Smith og Thomson, 2014). Þrátt fyrir 

það álítur AERA – Samtök um menntarannsóknir í Bandaríkjunum að einelti sé ein mesta 

ógn sem steðji að heilsufari barna og unglinga í Bandaríkjunum (AERA, 2013). 

Félagsleg útilokun (e. social exclusion) er ein tegund eineltis, sem felst í því að 

þolandinn er útilokaður frá hópnum, hunsaður og skilinn útundan. Hann fær ekki að vera 

með og oft láta aðrir í hópnum eins og þeir sjái hann ekki (Suckling og Temple, 2002). 

Langvarandi útilokun getur haft langtímaáhrif á líf þolandans, jafnvel þótt hún sé löngu 

hætt og aðstæður orðnar allt aðrar (Boulton og Hawker, 2000; Killen, Rutland og Ruck, 

2011). Útilokunin getur haft mjög slæm áhrif á skólagöngu þolandans, til dæmis þannig að 

einkunnir lækka og metnaður í námi minnkar. Algengt er að þeir sem lent hafa í útilokun 
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hafi slakari félagsfærni en aðrir og slæman málþroska, séu einmana, með lítið sjálfstraust 

og auk þess eru þeir líklegri til að þjást af geðrænum vandamálum eins og þunglyndi og 

kvíða (Boulton og Hawker, 2000; Micklewright, 2002).  

Félagsleg höfnun (e. social rejection) er önnur tegund eineltis sem birtist í því að 

einstaklingi er vísvitandi haldið frá félagslegum samskiptum við aðra. Höfnun skiptist í 

virka og óvirka höfnun. Virk höfnun er skaðlegri og felur gjarnan í sér stríðni og háð á 

meðan óvirk höfnun, líkt og útilokun tengist því að þolandinn er algjörlega hunsaður og 

oft er látið eins og hann sé ekki til (McDougall, Hymel, Vaillancourt, Mercer, 2001; 

Williams, Forgas og Hippel, 2005). Óvirk höfnun og útilokun eru mjög svipuð hugtök og 

fela þau bæði í sér að viðkomandi er skilinn útundann og hunsaður af hópnum. 

Langvinn félagsleg höfnun getur haft mjög slæm áhrif á fólk (Williams, Forgas og 

Hippel, 2005). Þessi áhrif geta meðal annars falist í slæmri andlegri og líkamlegri líðan 

þolandans, mikilli depurð, aukinni árásargirni og andfélagslegri hegðun. Einnig er algengt 

að þolendum langvarandi höfnunar gangi verr í námi en öðrum börnum (Prinstein og 

Aikins, 2004).   

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um þá erfiðleika sem geta fylgt 

félagslegum vandamálum og auka skilning á því hversu alvarleg vandamál eins og útilokun 

(e. exclusion), höfnun (e. rejection) og vinaleysi geta verið. Þau geta haft slæmar 

langtímaafleiðingar fyrir börn, unglinga og fullorðna. Einnig er markmið okkar að kynna 

fyrir öllum þeim sem koma að umönnun og kennslu barna árangursríkar leiðir til að hjálpa 

börnum sem eiga í erfiðleikum félagslega og bæta stöðu þeirra.  

Rannsóknarspurningar okkar eru:  

 Hvað veldur því að sum börn eiga erfitt með að eignast vini, er hafnað eða þau   

útilokuð?  

 Hvaða áhrif hefur félagsleg höfnun, útilokun og vinaleysi á börn?  

 Hvernig er hægt að koma auga á félagslega illa stödd börn? 

 Hvernig er hægt að bæta stöðu barna sem eru illa stödd félagslega?  

 

Niðurstöðurnar geta vonandi nýst öllum þeim sem koma að umönnun, uppeldi og kennslu 

barna eins og foreldrum, kennurum, stuðningsfulltrúum og öðrum frístundarkennurum, 

félagsráðgjöfum og þjálfurum. 

Til þess að svara rannsóknarspurningum verður fyrst kynna hugtökin félagsfærni 

og hæfni til samskipta. Við fjöllum einnig um vináttu, vinaleysi og afleiðingar þess. Í fjórða 
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kafla er rætt um einelti, félagslega útilokun og áhrif útilokunar á börn og unglinga. Við 

skoðum félagslega höfnun og hvernig hún tengist skapgerð, hvaða afleiðingar höfnun 

getur haft og að lokum áhrif höfnunar á nám. Við kynnum nokkrar leiðir til að koma auga 

á börn í vanda en þær eru fjölmargar. Í fimmta kafla þessarar ritgerðar fjöllum við um 

tengslarit en það gefur okkur skýra mynd af félagslegri stöðu barna innan ákveðins hóps, 

til dæmis innan bekkjar. Aðrar tegundir kannana eru einnig vinsælar og má þar til dæmis 

nefna sjálfskannanir þar sem börnin meta sig sjálf og svara spurningum en með þeim er 

hægt að kafa dýpra í líðan og tilfinningar nemenda. Að lokum verður skoðaður listi eftir 

Olweus sem hægt er að nota til að koma augu á einelti meðal nemenda. Í sjötta kafla 

verður fjallað um hvernig hægt er að hjálpa félagslega illa stöddum börnum. Taldar verða 

upp tólf leiðir sem ættu að gagnast fólki sem umgengst börn og unglinga. Í lok þessarar 

ritgerðar verða gefin nokkur hagnýt ráð og niðurstöður dregnar fram. 
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2 Félagsfærni  

Í þessum kafla verður fjallað um félagsfærni og mikilvægi hennar svo að einstaklingar geti 

átt farsæl samskipti við aðra og dafnað félagslega. Ýmis hugtök verða talin upp og útskýrð 

eins og tilfinningaþroski, tilfinningastjórnun, félagsþroski og siðferðisþroski frá barnæsku 

að unglingsárum. Við munum kynna nokkra kennimenn sem fjallað hafa um félagsfærni, 

þau Robert Selman, Elliot Turiel og Carolyn Saarni. Að lokum verður rætt um kenningu 

Erik H. Erikson og hvernig hann aldurskipti æviskeiðum eftir þroska. 

2.1 Hvað er félagsfærni og hvernig þróast hún? 

Þeir sem rannsakað hafa félagsfærni eru ekki sammála um nákvæma skilgreiningu 

hugtaksins. Því svipar til hugtakanna samskiptahæfni og félagshæfni og í þessari ritgerð 

verður félagsfærni skilgreind sem hæfni manna í félagslegum samskiptum. Öll eiga þessi 

hugtök það sameiginlegt að vísa til hæfni einstaklinga til að ganga vel og dafna félagslega í 

samfélaginu. Með félagslegum samskiptum er átt við að geta átt í nánum samskiptum og 

samtölum við aðra einstaklinga þar sem farið er eftir samfélagslegum reglum og 

væntingum. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að félagsfærni sé til staðar þegar fólk 

hefur góðan skilning á samskiptum og býr yfir hæfni til samskipta. Sigrún segir að 

félagsfærni sé lærð hegðun sem börn þrói með sér frameftir aldri. Þegar börn eru búin að 

þróa með sér góða félagsfærni eru þau tilbúin að prófa nýjar leiðir, geta tekist á við 

vonbrigði, sýnt öðrum áhuga og tekið gagnrýni (Ladd, 1999).   

Rannsókn frá Svíþjóð sýndi að börn á aldrinum sautján til tuttugu og fjögurra 

mánaða beita fjölbreyttum tjáningarleiðum í leik. Mjög ung börn tala ekki mikið saman, 

enda er orðaforði þeirra misjafn, en önnur boðskipti eins og hreyfing, raddstyrkur, 

látbragð og ýmis önnur svipbrigði koma við sögu (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). Rannsóknir sýna að börn allt niður í tveggja ára aldur geta tjáð 

tilfinningar sínar og langanir og á þriðja ári átta þau sig betur á þörfum sínum og vilja 

(Bartsch og Wellman, 1995). 

Börn læra félagsfærni í gegnum samskipti við foreldra, systkini, kennara og 

jafnaldra en vert er að taka fram að börn eru misjöfn og læra á ólíkum hraða (Johnston, 

Tobbell og Wolley, 2010). Til að læra félagsfærni þurfa börn að æfa sig með leiðsögn og 

stuðningi frá öðrum. Nýjar leiðir til að þjálfast í félagsfærni eru efldar með ýmsum 

aðferðum eins og til dæmis hlutverkaleikjum. Smám saman lærist hegðunin og börnin fá 

sjálfstraust til að framkvæma og eiga góð samskipti við aðra (McCartney og Phillips, 2006). 
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Með tímanum læra börn betur á eigin tilfinningar, hvernig hugur þeirra starfar, langanir, 

trú og áætlanir. Þau komast einnig að því að þeirra eigin tilfinningar, langanir og hugsanir 

endurspeglast ekki endilega í tilfinningum, löngunum og hugsunum annarra. Með auknum 

þroska fara börn að átta sig á því að þótt þau hafi ákveðnar skoðanir deili ekki endilega 

allir aðrir þeim með þeim (Astington, 1993). 

Í upphafi grunnskólagöngu eykst orðaforði barna mjög hratt en þau eru látin lesa 

mikið í skólanum sem styrkir framburð og málþroska. Þessi aldur er ákveðið 

breytingarskeið í lífi barna því tilfinninga- og persónuleikaþroski eflist sem og félagsþroski. 

Miðbernskan, eða aldurinn sjö til tólf ára, er oft kölluð „félagslegu árin“ þar sem börn á 

þeim aldri eru mjög virk í leik og starfi. Þau eru komin með nokkuð fastmótaðan 

persónuleika þar sem hægt er að sjá hvort þau eru feimin, hlédræg eða opinská og 

framtakssöm. Félagsþroski eflist þar sem oftast er mikill áhugi og virkni í samskiptum við 

aðra jafnaldra og þannig eflist sjálfstraust þeirra. Mikill munur er þó á sjö og níu ára gömlu 

barni. Sjö ára börn gleyma sér oft í hita leiksins, eiga auðvelt með að skipta um vini og eru 

enn mjög háð foreldrum sínum. Hjá níu ára gömlu barni er samkennd orðin dýpri og 

barnið hefur meiri skilning á því hvernig öðrum líður. Níu ára börn eru farin að finna betur 

við hverja þau vilja leika og hverjir eiga að vera vinir þeirra (Kennan og Evans, 2009).  

Á unglingsárunum er félagsfærnin enn að mótast. Bandaríski sálfræðingurinn 

Harry Stack Sullivan sagði að náin samskipti á milli tveggja einstaklinga á þessum árum 

segði mikið til um félagsfærni viðkomandi í framtíðinni. Sullivan rannsakaði hugtakið 

vináttu mikið og gerði ráð fyrir að hún væri ein af grunnþörfum mannsins. Hann hélt því 

fram að vinátta væri mjög mikilvæg til að öðlast góða félagsfærni (Schneider, 2000). 

Unglingar hafa oft miklar áhyggjur af vináttuleysi og leggja oft mikið á sig til að ganga í 

augun á öðrum. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að félagsfærni barna og unglinga 

litist af uppeldisháttum foreldra. Leiðandi uppeldishættir eru þegar foreldrar eru 

hvetjandi, hlýjr og styðjandi en það er góð leið til að styrkja félagsfærni barna.  

Þarfir okkar breytast með aldrinum, við lærum af reynslunni og við þekkjum hvað 

felst í öryggi. Við verðum hrædd við hið óþekkta og þörfnumst þess að geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir. Við viljum samkeppni, spreyta okkur á nýjum verkefnum og upplifa 

nýja reynslu. Mikilvægt er að félagsfærni sé þjálfuð hjá börnum því þau eru á skeiði þar 

sem þau eru móttækileg fyrir breytingum (Hargie, 2006). 

 Hér að ofan erum við búnar að fjalla um þróun félagsfærni og til að kafa betur ofan 

í efnið snúum við okkur næst að kenningum nokkurra fræðimanna sem fjallað hafa um 

félagsfærni barna. 
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2.2 Kennimenn og kenningar um félagsfærni 

2.2.1 Robert Selman 

Þroskasálfræðingurinn Robert Selman, fæddur árið 1942, er einn þeirra fræðimanna sem 

mikið hafa fjallað um félagsþroska barna en félagsþroski er mikilvæg forsenda farsællar 

félagsfærni og samskipta við aðra. Selman setti fram kenningu sem fjallar um getuna til að 

setja sig í spor annarra (e. perspective taking theory). Einnig hefur hann rannsakað 

hvernig hægt sé að þroska félagslega vitund og samskipti við aðra (Lerner, 2003). 

Selman sótti innblástur í skrif ýmissa annarra fræðimanna. Til dæmis varð hann fyrir 

miklum áhrifum af kenningu Mead og Baldwins, sem hafa haldið því fram að geta okkar til 

að setja okkur í spor annarra sé það sem skilur okkur frá öðrum dýrum (Selman 2003). 

Einnig varð hann fyrir áhrifum frá svissneska sálfræðingnum Piaget, sem er hvað 

þekktastur fyrir rannsóknir sínar og kenningar um vitsmunaþroska barna (Puckett og 

Diffly, 2004). Vitsmunaþroskakenning Piagets fjallar meðal annars um getu barns til að 

geta séð sömu aðstæður frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Auk þess varð Selman 

fyrir miklum áhrifum af kenningu Kohlbergs um siðferðisþroska. Enn fremur leitaði hann í 

verk Feffers og Gourevitch en þau þróuðu aðferð til að meta getu barna til að setja sig í 

spor annarra eftir þroska þeirra (Selman og Byrne, 1974). 

Í námi sínu vann Selman með föngum í Massachusetts. Í samtölum sínum og 

samskiptum við fangana fannst Selman bera á erfiðleikum meðal fanganna við að setja sig 

í spor annarra. Samkvæmt honum áttu flestir fangarnir það sameiginlegt að þá skorti 

þessa getu. Það vakti upp ýmsar spurningar hjá Selman og hann fór að rannsaka betur 

hæfileikann til að setja sig í spor annarra (Selman, 2003). 

Selman og Byrne framkvæmdu rannsókn (1974) á 40 nemendum. Þessum nemendum 

var skipt í hópa eftir aldri (fjögurra, sex, átta og tíu ára). Tilgangurinn var að meta hvort 

getan til að setja sig í spor annarra þroskaðist með auknum aldri. Börnunum voru sagðar 

örsögur þar sem sögupersónurnar lenda í alls konar siðferðislegum vandamálum. Síðan 

áttu börnin að svara opnum spurningum sem vörpuðu ljósi á getu þeirra til að sjá og skilja 

sjónarhorn annarra. Að lokum voru niðurstöðurnar flokkaðar í fimm stig eftir getu 

barnanna til að skilja sjónarhorn annarra. Þessi stig eru: 

Stig 0 – Sjálfhverfa, 3–5 ára. Börn eiga erfitt með að sjá annað sjónarhorn en sitt 

eigið. Börn á þessum aldri skilja ekki að aðrir geti hafi mismunandi sýn á atburði eða aðrar 

hugmyndir en barnið sjálft.  

Stig 1 – Einhliða afstaða, 6–8 ára. Börn vita að aðrir hafa mismunandi sjónarhorn en 

geta ekki samræmt þau við sín eigin. Með öðrum orðum getur barnið einungis séð eigin 
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hegðun út frá eigin sjónarhorni eða sjónarhorni annarra en það er ófært um að bera þetta 

tvennt saman. 

Stig 2 – Tvær hliðar á málum, 8–10 ára. Börn átta sig á því að aðrir einstaklingar 

hugsa, líður og hegða sér öðruvísi en þau sjálf. Þar með hafa börn á þessu stigi áttað sig á 

því að aðrir einstaklingar geti haft önnur gildi og hugmyndir en þau sjálf. 

Stig 3 – Gagnkvæm sjónarmið, 10–12 ára. Börn hafa getu til að setja sig í spor 

annarra. Þau geta einnig séð sjónarhorn þriðja aðila og skilið ákveðnar aðstæður út frá 

hans sjónarhorni. Á þessu stigi getur barn borið eigin sjónarhorn saman við sjónarhorn 

annarra.  

Stig 4 – Afstæði, 12–15 ára. Á þessi stigi skilja unglingar sjónarhorn annarra með tilliti 

til umhverfi þess aðila og menningar svo lengi sem aðilinn hegðar sér í samræmi við 

viðmið samfélags unglingsins. Á þessum aldri hafa unglingar útbúið skema fyrir almennar 

skoðanir annarra og geta borið ný sjónarhorn saman við skemað (Selman og Byrne, 1974; 

Selman, 2003). 

Hæfnin til að geta skilið sjónarhorn annarra og sett sig í spor þeirra er mjög mikilvæg í 

samskiptum. Þessi geta hefur mikil áhrif á gæði vináttu, samskipta og félagslegrar stöðu 

barna. Skilningur á þörfum og löngunum annarra auðveldar öll samskipti (Santrock, 2007). 

2.2.2 Elliot Turiel 

Sálfræðiprófessorinn Elliot Turiel, fæddur árið 1938, hefur lagt mikla áherslu á 

félagsþroska og siðferðisþroska í rannsóknum sínum og setti fram kenninguna um 

félagslegar víddir (e. social domain theory) (Berkeley University of California, án árs). Sú 

kenning fjallar um víddir siðferðisvitundar, víddir félagslegra viðmiða og víddir 

persónuleikans (Turiel, Killen og Helwig, 1987). 

Hugmyndin um víddir félagslegra viðmiða leggur áherslu á reglur samfélagsins og 

hvaða hegðun sé viðeigandi innan þess. Þessar reglur geta meðal annars snúist um 

hvernig eigi að hegða sér í vissum aðstæðum eins og hvernig fólk eigi að heilsa og kveðja 

hvert annað. Þessar reglur koma í veg fyrir óþarfa árekstra og auðvelda farsæl samskipti. 

Að haga sér samkvæmt reglum samfélagsins er félagslega lærð hegðun en ekki meðfædd. 

Turiel heldur því fram að samskipti barna við fullorðna, jafnaldra, systkini og aðra þroski 

víddir félagslegra viðmiða. Félagsfærni barna þróast svo með því að tengja saman 

reynsluna af samskiptum við aðra og reynslu af siðferðislegri hegðun (Turiel, Killen og 

Helwig, 1987; Brown og Prinstein, 2011). 

Vídd siðferðisvitundar byggist á velferð annarra, sanngirni, réttlæti og góðmennsku. 

Reynsla barns í samskiptum við aðra skapar siðferðilegar skoðanir þess. Til að mynda 



15 

getur barn orðið vitni að ofbeldi og séð afleiðingar ofbeldisins á þolandann. Út frá þessu 

atviki myndar barn sér svo skoðun á ofbeldi. Víddir siðferðisvitundar og víddir félagslegra 

viðmiða tengjast báðar félagslegum samskiptum en það sem skilur þær að er að vídd 

félagslegra viðmiða tengist reglum samfélagsins en ekki okkar eigin gildum eða reynslu 

(Brown og Prinstein, 2011). 

Víddir persónuleikans verða ekki fyrir áhrifum af siðferðislegum eða félagslegum 

reglum samfélagsins heldur tengjast persónuleika okkar, perónulegum skoðunum og vali. 

Sem persónulegt val væri hægt að nefna val okkar á vinum og stjórn okkar yfir eigin 

líkama (Kohlberg og Turiel, 1971). 

2.2.3 Carolyn Saarni 

Saarni (1945-2015) var þroskasálfræðingur og vann lengi vel sem ráðgjafi fyrir hjón, 

fjölskyldur, börn og skóla. Í rannsóknum sínum lagði hún fyrst og fremst áherslu á 

félagsmótun, tilfinningar og skilning barna á eigin líðan. Hún skrifaði mikið um 

tilfinningaþroska barna og unglinga. Í rannsóknum sínum lagði Saarni fyrst og fremst 

áherslu á tilfinningalega hæfni og skilgreindi hana sem getu okkar til að ná markmiðum 

okkar. Saarni komst að því með rannsóknum sínum að hlýja frá fjölskyldu barnsins skiptir 

sköpum í þeim skilningi. Saarni kannaði auk þess ýmsa færni sem stuðlar að 

tilfinningalegri líðan barna og hæfnina til að setja tilfinningar í orð. Hún þróaði aðferðir til 

að takast á við mótlæti og hvernig einstaklingar geta stýrt tjáningu tilfinninga sinna 

(Saarni, 1999).  

Í einni tilraun er Saarni framkvæmdi árið 1984 vildi hún rannsaka 

tilfinningastjórnun barna á grunnskólaaldri, hvernig börn gætu falið tilfinningar sínar og 

hvernig þau sýndu þær. Í fyrstu var börnum á mismunandi aldri gefin gjöf en 

niðurstöðurnar sýndu að börnin urðu fyrir vonbrigðum með hana. Yngstu börnin sýndu 

neikvæðar tilfinningar og áttu erfiðara með að fela tilfinningar sínar miðað við eldri börn. 

Börn á aldrinum tíu til ellefu ára gekk hins vegar betur að fela tilfinningar sínar og nokkur 

þeirra sýndu jafnvel jákvæðar tilfinningar. Saarni taldi að af þessum niðurstöðum mætti 

álykta að yngri börn eigi erfitt með að fela tilfinningar sínar en hins vegar geti 

einstaklingsmunur verið mikill er varðar tilfinningar og tilfinningastjórnun (Saarni, 1984).  

2.2.4 Erik H. Erikson 

Erikson (1902–1994) setti fram kenningar um lífsskeið mannsins sem hann skipti í átta 

stig, frá fæðingu til dauða, en fyrstu fimm stigin eiga við börn og unglinga og því verður 

einungis fjallað um þau hér. Á hverju stigi þarf barnið að ljúka ákveðnu verkefni sem sýnir 
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þroska þess hvað varðar ákveðna eiginleika, vöxt og hæfileika. Erikson taldi að börn 

myndu ljúka hverju þroskastigi á mismunandi hátt (Berk, 2009).  

Á fyrsta skeiði eru börn nýfædd til eins árs. Þroskaverkefni barnsins snýst um að 

treysta og/eða vantreysta. Barnið treystir því að það eigi umönnunaraðila sem hugsar um 

það og uppfyllir þarfir þess. Ef þessar þarfir eru vanræktar kemst barnið ekki yfir á næsta 

skeið (Berk, 2009; Erikson, 1998). 

Á öðru skeiði eru börn eins árs til þriggja ára. Það skeið einkennist af sjálfstæði en á 

þessum aldri eru börn að prófa sig áfram með hjálp hvatningar. Mjög mikilvægt er að 

barnið finni að það sé fært um að framkvæma hlutina sjálft en njóti skjóls frá foreldrum ef 

nauðsyn krefur. Ef foreldrar eru stjórnsamir eða stjórnlausir nálægt barninu gæti barnið 

upplifað skömm, þótt það þvingað, fyllst efa eða byrjað að vantreysta  foreldrum sínum 

(Erikson, 1998). 

Á þriðja skeiði eru börn þriggja til sex ára. Á þessum aldri fer barn að umgangast 

jafningja sína og leikur sér með þeim. Þetta stig einkennist af sektarkennd og frumkvæði. 

Samkvæmt Erikson er leikur mikilvægur fyrir þroska barna þar sem þau þroska félagsleg 

sambönd innan hóps í gegnum hann (Berk, 2009; Erikson, 1998).  

Á fjórða skeiði eru börn sex til ellefu ára. Á þessu skeiði geta börn metið eigin getu og 

taka eftir getu annarra einstaklinga í kringum sig. Vantrú á eigin getu og 

minnimáttarkennd getur þó sprottið upp. Þetta skeið einkennist einnig af dugnaði, ábyrgð 

og skuldbindingu (Berk, 2009). 

Á fimmta skeiði eru börn tólf ára til 18 ára og því á unglingsárum. Þarna ríkir togstreita 

og oft tímabundinn ruglingur hvað varðar sjálfsmynd barnanna, oft vegna 

hormónabreytinga sem eiga sér stað. Hins vegar eru börn á þessum aldri að prófa sig 

áfram og athuga hvað er í boði fyrir þau. Á þessum árum þroskast sjálfsmynd þeirra 

tiltölulega mikið sem getur sett svip á persónuleika þeirra síðar (Berk, 2009; Erikson, 

1998).  

 Grunnfærni barna eflist fyrst og fremst með hjálp umönnunaraðila, þar sem traust 

er styrkt með aðstoð þeirra og með því að vera til staðar fyrir barnið þegar það þarfnast 

þess. Nándin á þessum fyrstu árum lífsins skiptir barnið miklu máli, þar sem barnið treystir 

á ástúð foreldra sinna. Erikson taldi erfitt að bæta upp skort á félagslegum tengslum þegar 

börnin eru orðin eldri og samkvæmt kenningum hans eru foreldrar og skólinn 

mikilvægustu aðilarnir hvað varðar að hlúð sé vel að börnum svo þau geti myndað 

heilbrigð tengsl við aðra þegna samfélagsins. Ef litið er á fjórða skeið lífsskeiðakenningar 

Eriksons má við þetta bæta að á þessum árum, þegar börn byrja í grunnskóla, ríkir oft 

mikil vanmáttarkennd hjá þeim. Mikilvægt er að veikleikar barna séu styrktir svo 
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einstaklingsvitund þeirra styrkist, til dæmis sjálfsmynd þeirra í von um betri aðlögun og 

færni í daglegu lífi þess. 

 

Hér hafa verið nefndir kennimenn sem rannsakað hafa félagsfærni og kenningar um hana. 

Kenningar þeirra fjalla ýmist um félagsþroska, tilfinningaþroska, tilfinningastjórnun eða 

siðferðisþroska. Einnig var rætt um lífsskeiðakenningu Eriksons, sem gerir ráð fyrir 

þroskaskeiðum þar sem börn þurfa að uppfylla ákveðinn þroska til að komast yfir á næsta 

stig. Upplýsingarnar sem hér hafa verið nefndar gefa til kynna að félagsfærni sé 

nauðsynleg svo börn geti viðhaldið góðum samskiptum við aðra einstaklinga. 

Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að foreldrar og aðrir umönnunaraðilar þurfi að taka 

þátt í lífi barna, því traust er afar mikilvæg forsenda fyrir farsælum þroska barna. 

Samskipti eru enn fremur mikilvæg fyrir flesta einstaklinga svo að farsæl félagsfærni og 

vinátta skapist. Í næsta kafla verður fjallað um vináttuhugtakið og mikilvægi vináttu, 

sérstaklega á uppvaxtarárum okkar. 
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3 Vinátta 

Í næstu köflum er fjallað um vináttu og vináttutengsl. Við byrjum á því að lýsa því hvað 

hugtakið vinátta merkir. Einnig munum við sýna fram á hversu mikilvægt það er fyrir börn 

að eiga góða og sanna vini og hvaða neikvæðu afleiðingar það getur haft að vera vinalaus. 

Að auki verður rætt um mikilvægi góðrar vináttu fyrir útilokuð börn og að lokum um 

nokkrar leiðir til að aðstoða börn við að eignast vini. 

3.1 Hvað er vinátta? 

Vinátta er mjög vítt og óljóst hugtak sem tekið hefur miklum breytingum með tímanum. 

Það eru alls konar gerðir af vináttu og ekki er hægt að setja hugtakið undir einn hatt. 

Algeng skilgreining á góðri vináttu er að um sé að ræða innilegt gagnkvæmt samband sem 

inniheldur kærleika, væntumþykju, nánd, stuðning, tryggð, jákvæð samskipti og ástúð 

(Berndt, 2004). 

Vinátta hefur ávallt verið mannfólkinu hugleikin og átt stóran sess í lífi þess. 

Hugtakið vinátta er ekki nýtt af nálinni og fræðimenn hafa velt því fyrir sér öldum saman 

eins og sést á skrifum gríska heimspekingsins Aristótelesar (1995) í bókinni Siðfræði 

Níkomakkosar. Þar heldur hann því fram að sannur vinur sé einhver sem líkar vel við 

annan aðila eða gagnkvæm væntumþykja á milli fólks. Nánir vinir vilja hvor öðrum allt hið 

besta, þeirra sjálfra vegna. Samkvæmt Aristóteles njóta sannir vinir þess að eyða tíma 

saman og stunda sameiginleg áhugamál og þannig mynda þeir ennþá sterkari bönd.  

Aristóteles talaði um þrjár gerðir vináttu. Í fyrsta lagi getur fólki líkað vel við eða þótt vænt 

um einhvern aðila vegna þess að hann er góð manneskja, í öðru lagi vegna þess að aðilinn 

kemur að gagni á einhvern máta og í þriðja lagi  vegna þess að aðilinn er skemmtilegur og 

það er gaman að umgangast hann. Sönn vinátta skapast þegar tveir einstaklingar eyða 

tíma saman og koma auga á góðmennsku hvors annars. Ef þessir einstaklingar eru báðir 

jafn góðar manneskjur er vinátta þeirra fullkomin. Því stærra sem siðferðislega bilið er á 

milli þeirra því verri verður vináttan. Vináttusambönd sem byggjast eingöngu á því að 

einstaklingar græða eitthvað hvor á öðrum eða bara vegna þess að félagsskapurinn er 

skemmtilegur án allra dýpri tenginga er lélegur vinskapur samkvæmt Aristótelesi. Hann 

heldur því fram að slík vinátta sé afar grunn og innihaldi lítið traust, rifrildi séu algeng og 

að þeim sé oft slitið á einu augnabliki án eftirsjár eða söknuðar.  

Í greininni ,,Distributive Justice and the Problem of Friendship“ skilgreinir Cordelli 

(2015) vináttu sem tilfinningaleg, gagnkvæm, mannleg samskipti. Vinátta er samskipti og 
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samband á milli fólks sem einstaklingarnir vilja eiga í. Vináttan er því ekki eins og 

fjölskyldubönd sem við fæðumst inn í. Cordelli heldur því fram að vinátta geti innihaldið 

mismikla nánd og ástúð en nauðsynlegt sé að það séu einhver tilfinningaleg bönd og 

ástúð til staðar svo hægt sé að tala um samband á milli fólks sem vináttusamband. 

Hartup og Stevens hafa rannsakað vináttu og telja að vinátta sé þegar aðilar telja 

vini sína vera skemmtilegri og vinalegri en aðra einstaklinga. Þegar skilningur á vináttu er 

skilgreindur er rétt að hafa þrjá þætti til viðmiðunar. Sá fyrsti er að það þarf að skoða 

hversu miklum tíma fólk eyðir með viðkomandi vini, svo þarf að líta á hversu góð vináttan 

raunverulega er og að lokum hverjir eiginleikar og einkenni viðkomandi vinar eru (Hartup 

og Stevens, 1999). 

3.2 Góð vinátta, gulli betri 

Náin og góð vinátta gegnir veigamiklu hlutverki í lífi barna og er þeim mjög mikilvæg þar 

sem góðir vinir veita hver öðrum stuðning og eru til staðar hver fyrir annan. Góð vinátta 

hefur jákvæð áhrif á lífsgæði barna, hún eykur tilfinninga- og félagsþroska svo og 

félagslega hæfni þeirra. Börn sem njóta góðra vináttusambanda sýna mun meira 

sjálfstraust, lífshamingju og hafa betri sjálfsmynd en önnur börn. Það eru minni líkur á að 

þau þjáist af þunglyndi og einmanaleika og auk þess er námsframistaða þeirra betri 

(Berndt, 2002; Berndt og  Murphy, 2002; Bukowski, 1994, Erdley, Nangle, Newman og 

Carpenter, 2001; Schwartz, Gorman, Duong, og Nakamoto, 2008).  

Vinátta er mjög dýrmæt og gagnleg á margan hátt því vinátta og vinir kenna 

börnum margt. Börn læra til dæmis mannleg samskipti með því að umgangast vini sína, 

þau læra að leita lausna á vandamálum, samvinnu, að tjá tilfinningar sínar og æskileg 

viðbrögð þegar aðrir tjá sig um sínar tilfinningar (Ferrer og Fugate, 2015). Vegna vináttu 

byrja börn að þróa með sér umhyggju, samúð og færni til að setja sig í spor annarra 

(Dunn, 2004). Vinátta þroskar skilning á því hvernig öðrum líður, hverjar þarfir annarra eru 

og eykur meðvitund um tilfinningar annarra. Segja má að góð vinátta sé sérstaklega 

mikilvæg nú til dags þar sem fjölskyldueiningar eru minni og fólk býr oft fjarri fjölskyldu 

sinni. Náin vinátta getur þannig bætt upp fyrir tengsl við fjölskyldumeðlimi ef þau eru lítil 

(Rosenbury, 2007). 

Í viðamikilli bandarískri rannsókn þar sem kannað var hvaða áhrif mismunandi 

vinátta og vinahópar hefðu á árangur í skóla, félagslega hegðun og andlega heilsu barna í 

sjöunda og áttunda bekk kom í ljós að þau börn sem áttu góða vini stóðu sig betur í námi 

og í félagslífi innan skólans. Önnur rannsókn sem gerð var á 12.400 nemendum í sjötta til 

sjöunda bekk sýndi fram á tengsl á milli góðrar vináttu og jákvæðra áhrifa á þroska og 
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námsárangur barna, auk þess sem vinátta stuðlaði að góðu sjálfstrausti og betri hegðun. 

Sýnt var fram á að góð vinátta hefði ákveðið forvarnargildi þar sem börn sem áttu nána 

vini voru ólíklegri til að neyta vímuefna og stunda andfélagslega hegðun. Þau skrópuðu 

einnig síður í tímum (Cook, Deng og Morgano, 2007) sem gæti verið vegna þess að börn 

sem eiga góða vini hafa jákvætt viðhorf gagnvart skólanum og annarra samverustaða þar 

sem vinir geta komið saman (Ferrer og Fugate, 2015). 

Einn af jákvæðum eiginleikum góðra vináttusambanda er félagslegur stuðningur 

en hann eykur til dæmis sjálfstraust barna (Berndt og Murphy, 2002). Börn meta gildi 

vináttu vegna þess að þau fá tilfinningalegan stuðning til að tjá sig og segja hug sinn. 

Fræðimenn telja að þau börn sem geti tjáð tilfinningar sínar í vináttusambandi byggi í 

leiðinni upp heilbrigða líkamsstarfsemi (Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz og Buskirk, 

2005). Einnig getur góð vinátta hjálpað börnum sem þjást af kvíða eða þunglyndi, haft 

jákvæð áhrif á bata og flýtt fyrir honum og bætt líðan barna á meðan veikindum stendur 

(Dunn, 2004).   

Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á vináttu í gegnum tíðina. Berndt o.fl. (1999) 

rannsökuðu hvernig börn aðlagast ef þau eru færð yfir í bekk þar sem þau þekkja enga 

bekkjarfélaga. Niðurstaðan var að ef þau börn sem voru færð áttu góða vini fyrir, áttu þau 

auðveldara með að kynnast nýju bekkjarfélögunum og aðlöguðust betur. Þetta sýnir okkur 

að börn sem eiga góða vini eiga auðveldara með að aðlagst nýjum aðstæðum og kynnast 

öðrum börnum en þau sem eiga ekki í nánum vinaskap. Howe (2010) tók saman 

niðurstöður nokkurra rannsókna þar sem kom í ljós að börn telja að vinir þeirra eigi að 

vera hjálpsamir, leikfélagar þeirra, aðdáunarverðir, traustir, að vinir eigi að vera þeir 

sjálfir, ekki dómharðir og að vinir geti deilt áhugamálum og gildum. Aldur barnanna virðist 

ekki skipta máli hvað þetta varðar en kyn hefur hins vegar gefið mismunandi niðurstöður. 

Þegar stelpur nálgast unglingsaldur sýna þær meiri tilfinningar í svörum sínum heldur en 

drengir. Auðveldara virðist vera fyrir unglingsdrengi en stúlkur að viðhalda vinskap. 

Drengir gera hvor öðrum greiða og veita hvor öðrum stuðning þegar reynir á. 

Farsæl vináttusambönd skipta börn oft miklu máli en farsæl félagsleg samskipti í 

framtíðinni byggjast á vináttumyndun í æsku. Um farsæl vináttusambönd er að ræða 

þegar börn meta gæði vináttunnar og félagslegur þroski eykst (Dunn, 2004). Því miður eru 

ekki öll vináttusambönd farsæl heldur geta þau verið neikvæð og haft slæmar afleiðingar. 

Sem dæmi má nefna þegar börn lenda i „slæmum“ félagsskap sem getur meðal annars 

falist í rifrildum, hótunum, dónaskap, samkeppni og slæmu samskiptamynstri. Í alvarlegri 

atvikum getur óæskilegur vinskapur falið í sér þjófnaði, innbrot og vímuefnaneyslu. 

Stundum tekur barn eða unglingar þátt í þessum athöfnum vegna hótana og hræðslu um 
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að vera hafnað ef það sleppi því. Því getur þetta atferli stafað af hópþrýstingi eða því að 

hægt sé að fá barnið til að gera næstum hvað sem er fyrir samþykki annarra (Berndt og 

Murphy, 2002). 

3.3 Vinalaus börn 

Árið 2001 var gerð viðamikil könnun meðal allra nemenda í fimmta til tíunda bekk í 

grunnskólum Reykjavíkur sem mættu í tíma þann 3. apríl 2001. Í henni kom í ljós að 8–

10% þátttakenda í fimmta til sjöunda bekk sögðust eiga fáa eða enga vini en 7% í áttunda 

til tíunda bekk. Þar kom einnig í ljós að stúlkur voru aðeins líklegri til þess að eiga marga 

vini en drengir en munurinn var örlítill og varla marktækur. Að meðaltali sögðust 3,3% 

þátttakenda í áttunda til tíunda bekk vera oft eða nær alltaf einmana. Í kringum 80% 

þátttakenda í fimmta til sjöunda bekk og að meðaltali 79% þátttakenda í áttunda til tíunda 

bekk töldu að börnin í bekknum væru góðir vinir (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera 

Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, og Inga Dóra Sigfúsfóttir, 2002). Þrátt fyrir leit 

fundum höfundar ekki nýrri tölur en þessar sem sýnir okkur að það sé kominn tími á 

frekari rannsóknir á efninu. 

Atferli vinalausra barna er mismunandi eftir því hvort höfnun er daglegt mynstur í lífi 

þeirra eða ekki. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem ekki eignast vini einangrast frekar og 

upplifa höfnun. Þá er hætta á að börn verði þunglynd og meira að segja hætti snemma í 

skóla. Þau eru líklegri en önnur börn til að finna fyrir einmanaleika og verða fyrir einelti. 

Hins vegar virðist fjöldi vina ekki skipta miklu máli varðandi einmanaleika. Þó að barn eigi 

bara einn vin þá hefur það mikil jákvæð áhrif og börnin þjást síður af einmanaleika. Það 

sem skiptir meira máli er gæði vináttunnar. Þau börn sem eiga góðan vin og eiga í nánu 

vináttusambandi sem inniheldur stuðning, kærleika og traust upplifa síður einmanaleika 

en önnur börn (Dunn, 2004). Það sýnir okkur að staða barna innan jafningjahóps skiptir 

ekki sérstaklega miklu máli heldur er náinn vinskapur það sem mestu máli skiptir. 

Einmanaleiki getur haft mjög mikil áhrif á andlega og líkamlega heilsu barna og til að 

mynda valdið mikilli vanlíðan og streitu. Að vera ekki meðtekin í hópinn og að vera 

vinalaus er mjög algeng orsök einmanaleika hjá börnum. Börn í þessari stöðu upplifa oft 

mikla vanlíðan og einangra sig enn frekar. Algengt er að þau reyni að láta lítið fyrir sér 

fara, viti ekki hvað þau eigi að gera í frímínútum og í matsal og ráfi um álút. Vinaleysi 

getur haft mjög slæm áhrif á sjálfsmynd barna; þau eiga það til að skammast sín fyrir að 

vera vinalaus og kenna sjálfum sér um aðstæðurnar. Langvarandi vináttuleysi og 

einmanaleiki getur haft áhrif á börn langt fram á fullorðinsár. Þessi börn eiga frekar við 

andleg og líkamleg heilsufarsvandamál að stríða og jafnvel eru auknar líkur á ótímabæru 
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andláti síðar á ævinni (Cacioppo, Hawkley og Berntson, 2003; Hawkley og Cacioppo, 

2003). 

Talið er að samband geti verið á milli andlegrar vanlíðunar barna og líkamlegs 

sársauka. Andleg vanlíðan getur stafað af vinaleysi, einmanaleika, félagslegum 

vandamálum, slæmum heimilisaðstæðum, slökum félagsþroska og erfiðleikum í námi. 

Vegna þessarar vanlíðunar geta líkamleg einkenni eins og svitamyndun, höfuðverkur og 

magaverkur byrjað (Jellesma, Rieffe og Terwogt, 2008). Þetta gefur til kynna að börn sem 

eru illa stödd félagslega og eiga fáa eða jafnvel enga vini geta þjáðst af raunverulegum 

líkamlegum sársauka. 

Ef barn á í erfiðleikum í samskiptum við jafnaldra sína snemma á ævinni getur það 

leitt til þess að það eigi við aðlögunarvandamál síðar meir (Lansford, Criss, Pettit, Dodge 

og Bates, 2003). Vinalaus börn sýna einnig slakari námsárangur, taka síður þátt í 

félagsstarfi skólans og forðast jafnvel samnemendur sína (Wentzel, 2004). 

Hafa þarf í huga að þó að vinaleysi geti reynst mörgum börnum erfitt þá finnst ekki 

öllum börnum það sárt. Sum börn hafa lítinn áhuga á félagslegum samskiptum og kæra sig 

lítið um vináttutengsl. Algengt er að þau börn sækist ekki eftir því að leika við önnur börn, 

leiki sér helst ein og séu sjálfum sér nóg. Ekki draga öll börn sig þó í hlé vegna áhugaleysis, 

heldur halda sum aftur af sér vegna feimni og hræðslu. Þau börn geta átt við einhvers 

konar félagsleg vandamál að stríða, eru hrædd við samskipti við önnur börn eða gífurlega 

feimin. Þau eru ekki einangruð vegna þess að þeim hafi verið hafnað eða þau útilokuð af 

hópnum, né vegna þess að þau kæri sig ekki um samskipti við önnur börn, heldur vegna 

þess að þau draga sig sjálf í hlé vegna mikillar feimni eða hræðslu. Í sumum tilfellum hafa 

þessi börn átt erfitt félagslega áður, orðið fyrir höfnun, útilokun eða öðru einelti. Þau 

halda því aftur af sér og sækjast ekki eftir samskiptum þrátt fyrir að þau séu komin út úr 

þeim aðstæðum og hópurinn allt annar. Oft er það vegna hræðslu við frekari höfnun 

(Rubin, Bowker og Kennedy, 2009). 

 Hér á undan hefur verið fjallað um vináttuhugtakið og hversu mikilvæg vináttan er 

á þroskaskeiði barna og unglinga. Við höfum séð að börn þurfa á nándinni að halda, 

traustinu og virðingunni sem fylgir vináttu. Við komumst að því að börn læra það sem fyrir 

þeim er haft og að vináttan sem slík þroskar börn þar sem þau læra margt af henni. Vegna 

vináttunnar eykst samvinna og sjálfstraust. Við vildum skoða vináttuhugtakið því við 

teljum að það geti að einhverju leyti komið í veg fyrir útilokun eða höfnun innan 

jafningjahópa eða dregið úr neikvæðum afleiðingum þeirra. Við komumst að því að andleg 

vanlíðan eykst hjá börnum sem eiga fáa eða enga vini og einnig að höfnun barna geti 

stafað af vinaleysi. 
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Okkur þykir mikilvægt að undirstrika að börn þurfa ekki að eiga stóran vinahóp til að 

komast hjá einmanaleika heldur eru fáir og góðir vinir alveg jafn mikilvægir. Það eru gæði 

vináttunnar sem skiptir mestu máli, ekki fjöldi vina. Sum börn eru vinalaus vegna þess að 

þau kjósa að vera það og þau hafa litla þörf fyrir félagsleg samskipti og una sér oft best 

ein. Einnig eru þó til börn sem halda sig frá öðrum börnum vegna hræðslu eða feimni. Við 

teljum mikilvægt að taka það inn í umræðuna að til eru börn og unglingar sem eru sjálfum 

sér nóg og líður vel þrátt fyrir að eiga ekki vini.  
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4 Útilokun og höfnun 

Í þessum kafla munum við fjalla um útilokun og höfnun barna auk þess að ræða stuttlega 

um einelti og mismunandi tegundir þess. Fyrir flesta er mjög mikilvægt að finnast þeir 

tilheyra hópi og vera meðteknir. Langtímaútilokun og -höfnun getur haft mjög neikvæðar 

afleiðingar fyrir viðkomandi og hér á eftir verður rætt í hverju þessar afleiðingar felast. Í 

dag telst höfnun og útilokun vera birtingarmyndir eineltis og því er sagt frá einelti í byrjun 

kaflans. Höfnun og útilokun flokkast sem félagslegt og óbeint einelti en sú tegund eineltis 

felst gjarnan í því að þolandinn er skilinn útundan, útilokaður, hunsaður og honum 

hafnað. 

4.1 Einelti 

Einn helsti frumkvöðull rannsókna á einelti er Dan Olweus. Hann skilgreinir einelti sem 

neikvæða athöfn þegar einstaklingur er tekinn fyrir af einum eða fleiri einstaklingum og 

athöfnin veldur skaða eða óþægindum fyrir þann sem fyrir eineltinu verður (Olweus, 

1978). Guðjón Ólafsson (1996), sem rannsakað hefur einelti, tekur undir með Olweus og 

bætir við að einelti sé þegar ofbeldið komi fram tvisvar eða oftar. Umboðsmaður barna 

segir: 

Einelti er niðurlægjandi áreitni eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, sem stýrt er 

af einstaklingi eða hópi og beinist að einstaklingi sem ekki tekst að verja sig. 

Einelti felur í sér að einstaklingur er tekinn fyrir með síendurtekinni stríðni, 

látbragði, niðrandi ummælum og sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af 

ýmsu tagi, líkamlegri misbeitingu, félagslegri höfnun eða markvissri útskúfun. 

(Umboðsmadur barna, án árs).  

Einelti hefur verið viðurkennt sem langvarandi alvarlegt vandamál síðustu tvo áratugi. 

Jákvæðu fréttirnar eru hins vegar þær að í Evrópu, Norður-Ameríku og Ástralíu virðist hafa 

dregið úr hinu hefðbundna formi eineltis undanfarin ár. Talið er að þakka megi þann 

árangur aukinni meðvitund um einelti og miklu átaki gegn því í skólum (Smith og 

Thomson, 2014). Þrátt fyrir að einelti virðist hafa minnkað síðustu ár álítur AERA – Samtök 

um menntarannsóknir í Bandaríkjunum að einelti sé ein mesta heilsufarsógn barna, 

unglinga og ungs fólks í Bandaríkjunum (AERA, 2013). 

Einelti getur birst í mörgum myndum og fræðimenn hafa skipt því í ýmsa flokka 

eins og til dæmis líkamlegt einelti, munnlegt einelti og andlegt einelti (Yoon og Kerber, 

2003). Algengustu birtingarform eineltis sem börn verða fyrir eru líkamlegt og andlegt 
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einelti (Suckling og Temple, 2002). Líkamlegt einelti brýst gjarnan fram í líkamlegu ofbeldi. 

Oft er ráðist á þolandann með barsmíðum og hann meiddur á einhvern hátt til að mynda 

með spörkum, hrindingum, illgjörnum athugasemdum, hann laminn, felldur eða hrækt á 

hann (Guðjón Ólafsson 1996; Olweus, 2005). Munnlegt einelti felst meðal annars í slúðri, 

baktali, stríðni, niðrandi athugasemdum og niðurlægingu (Suckling og Temple, 2002). 

Andlegt einelti birtist meðal annars í því að þolandinn er útilokaður af ásettu ráði, honum 

er hafnað og skilinn útundan. Sögusagnir, uppnefningar og baktal telst einnig til andlegs 

eineltis (Roland og Vaaland, 2001; Suckling og Temple, 2002). Algengt er að lítið sé gert úr 

andlegu einelti og jafnvel ekki litið á það sem raunverulegt einelti og því er ekki alltaf 

brugðist við þegar andlegt einelti á sér stað (Vanda Sigurðardóttir og Sif Einarsdóttir, 

2004).  

Miklar tækniframfarir hafa átt sér stað síðasta áratuginn og með stóraukinni tölvu- 

og símanotkun og auðveldum aðgangi að internetinu hefur ný tegund eineltis rutt sér til 

rúms sem er svokallað neteinelti. Þá nýta gerendur sér til dæmis bloggsíður, Facebook, 

Twitter, MSN og smáskilaboð til að senda þolendum hótanir, móðganir eða niðrandi 

skilaboð. Þessa gerð eineltis getur verið erfitt að forðast því þrátt fyrir að þolandinn sé 

kominn heim, þar sem ætti að vera öruggt skjól, stoppar það ekki gerendur í að senda 

honum skilaboð eða birta illgjarna hluti um hann á internetinu (Umboðsmaður barna, án 

árs; Vanda Sigurðardóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Aðrar gerðir eineltis eru meðal annars 

kynferðislegt, tilfinningalegt, kynþáttabundið og efnislegt einelti (Vanda Sigurðardóttir og 

Sif Einarsdóttir, 2004). 

Einelti hefur einnig verið skipt í beint og óbeint einelti (Olweus, 2005). Áberandi 

einelti og sýnilegt er það sem kallað er beint einelti. Þá verður þolandinn gjarnan fyrir 

endurteknum árásum sem sjást eða heyrast. Þessar árásir geta meðal annars falist í 

ljótum og niðrandi athugasemdum, skemmdarverkum á eigum þolanda eða líkamlegum 

árásum og ofbeldi. Beint einelti felur meðal annars í sér líkamlegt einelti (Guðjón 

Ólafsson, 1996). Oft er talað um óbeint einelti sem falið einelti sem erfitt er að koma auga 

á eins og til dæmis andlegt einelti. Það felst til að mynda í því að þolandinn er hunsaður 

og skilinn útundan af gerendum. Einnig getur þolandinn orðið fyrir félagslegri höfnun og 

útilokaður frá hópnum. Munnlegt einelti eins og niðurlæging, slúður og stríðni telst einnig 

til óbeins eineltis (Guðjón Ólafsson, 1996; Yoon og Kerber, 2003). 

Þeir aðilar sem koma að einelti skiptast í þá sem stunda einelti og þá sem verða 

fyrir því. Gerendur eru þeir sem leggja aðra í einelti. Oft beitir gerandi einelti vegna 

löngunar í athygli eða vinsældir eða af því að hann vill að öðrum þyki hann töff. Talið er að 

gerandi eineltis stundi þessa hegðun til að ná ákveðnum yfirburðum innan hópsins 
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(Salmivalli, 2010) Rannsóknir á gerendum gefa til kynna að þeir séu oft sterkir félagslega. 

Aðrar rannsóknir sýna að gerendur séu líklegir til að vera árásagjarnir og hafa litla 

sjálfsstjórn (Shafer og Silverman, 2013). Algengt er að gerendur velji að leggja þá í einelti 

sem þeir telja vera auðveld skotmörk, þá sem á erfitt með að verja sig, eins og til dæmis 

undirgefin og óörugg börn sem eru lítil í sér og eru jafnvel líkamlega veikbyggð og með 

slæma stöðu innan hópsins (Salmivalli, 2010). Þolandi er sá sem verður fyrir einelti af 

hendi eins eða fleiri gerenda (Salmivalli og Peets, 2009). Þolanda eineltis líður oft mjög 

illa, er einmana og með lítið sjálfstraust. Börn sem lögð eru í einelti segja oft ekki frá líðan 

sinni eða eineltinu vegna þess að þau skammast sín og telja jafnvel að eineltið sé þeim 

sjálfum að kenna (Umboðsmaður barna, án árs).  

Oftast eru þau börn sem eru á einhvern hátt öðruvísi vera talin líklegustu þolendur 

eineltis, til að mynda eru börn innflytjenda eða þau sem tilheyra öðrum 

minnihlutahópum, börn sem eru viðkvæm, lítil í sér og börn með slaka félagsfærni talin 

vera í sérstakri hættu (Shafer og Silverman, 2013). Mikilvægt er þó að nefna að þótt börn 

úr minnihlutahópum og þau börn sem hafa ákveðna persónuleika séu líklegri en önnur til 

að lenda í einelti þýðir það ekki  endilega þau muni verða fyrir aðkasti. 

Stærsti hluti eineltis á meðal barna og unglinga fer fram á skólatíma. Einelti getur 

haft í för með sér margs konar neikvæðar afleiðingar fyrir þolendur, meðal annars getur 

langvarandi einelti orðið til þess að nemendur forðist skólann og skrópi mikið. Aðrar 

afleiðingar eru til dæmis lélegt sjálfstraust, einbeitingarörðugleikar, léleg sjálfsmynd, 

einmanaleiki, þunglyndi, kvíði og í verstu tilfellum sjálfsvíg (Vanda Sigurðardóttir og Sif 

Einarsdóttir, 2004). Enn fremur sýndi rannsókn sem framkvæmd var árið 2010 að allt að 

60% þolenda höfðu hugsað um að fremja sjálfsvíg síðustu sex mánuði og 43% sögðust 

hafa skaðað sig eða reynt að fremja sjálfsvíg á sama tímabili (Espelage og Holt, 2012). Það 

er sorglegt að hugsa til þess að langvarandi einelti geti haft svo slæmar afleiðingar að börn 

og unglingar hugleiði að fyrirfara sér. Það er því til mikils að vinna að foreldrar og 

kennarar átti sig á mismunandi birtingarmyndum eineltis. Einnig er mikilvægt að kennarar 

og foreldrar séu vel vakandi og bregðist strax við þegar eineltismál koma upp. 

4.2 Félagsleg útilokun   

Hægt er að rekja hugtakið félagslega útilokun til Evrópu árið 1980. Þá tengdist hugtakið 

einhvers konar staðbundinni útilokun. Fólk sem var félagslega útilokað var fátækt og bjó á 

afskiptu svæði í lélegu húsnæði. Þar var litla félagslega aðstoð að fá og lítið um 

atvinnumöguleika (Khan, Combaz og Fraser, 2015).  
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Við höfum oft mikla þörf fyrir félagsleg samskipti og að tilheyra einhverjum hópi. Í 

raun er þetta ein af okkar grunnþörfum á svipaðan hátt og það að nærast og hafa þak yfir 

höfuðið. Mögulega er hægt að rekja þessa þörf langt aftur til forfeðra okkar en þá var í 

raun lífsnauðsynlegt að tilheyra einhverjum hópi og litlar líkur voru að halda lífi ef maður 

var einangraður frá samfélaginu. Einstaklingar þurftu að treysta á allt samfélagið til að 

halda lífi og allir hjálpuðust að til að mynda við að verja sig, við veiðar og aðrar 

matarsafnanir (Twenge og Baumeister, 2005). 

Félagsleg útilokun er ein birtingarmynd tengslaeineltis (Recchia, Brehl, og Wainryb, 

2012). Þessi gerð eineltis felst í því að vegið er að félagslegri stöðu þolandans, meðal 

annars með því að skilja hann viljandi útundan, hunsa hann og útiloka frá hópnum. Þá er 

gjarnan látið eins og þolandinn sé ekki á staðnum og hann fær ekki að taka þátt í 

athöfnum með öðrum í hópnum. Félagsleg útilokun getur einnig falist í baktali, 

sögusögnum og uppnefnum (Suckling og Temple, 2002). Þessi gerð eineltis fer oftast fram 

í hópum og kallast því hópeinelti. Þá standa margir einstaklingar saman gegn einum 

þolanda sem hefur líkast til verið meðlimur hópsins áður en hinir hafa tekið sig saman um 

að hrekja hann úr hópnum og útiloka. Stundum telja ákveðnir aðilar aðra í hópnum á að 

hunsa einhvern einstakling, til dæmist með því að skilja hann útundan, neita að vinna með 

honum í skólanum og bjóða honum ekki í afmæli (Roland og Vaaland, 2001). 

4.3 Áhrif útilokunar 

Langvarandi útilokun ógnar sálfræðilegri þörf okkar fyrir að tilheyra hópi og vera partur af 

félagslegum samböndum (Williams, 2007; Kerr og Levine, 2008) og það getur haft mjög 

neikvæðar afleiðingar fyrir börn að vera útilokuð af jafningjum sínum. Þolendur útilokunar 

hafa minni metnað í skólanum, fá verri einkunnir en önnur börn og hætta jafnvel námi. 

Þau hafa gjarnan slakari félagsfærni, verri málþroska, eiga oft erfitt með samskipti við 

önnur börn og stunda jafnvel sjálfsskaðandi hegðun. Einnig eru útilokuð börn líklegri til að 

eiga við ýmis sálræn vandamál að stríða eins og þunglyndi og kvíða (Juvonen og Graham, 

2001; Micklewright, 2002). Auk þess getur langvarandi útilokun haft áhrif á ónæmiskerfið, 

valdið verri svefni og aukinni árásargirni (DeWall, Deckman, Pond og Bonser, 2011). 

Að vera ekki meðtekinn og ná ekki að tengjast öðru fólki getur verið mjög sárt fyrir 

fólk á öllum aldri og talið er að það sé sérstaklega sársaukafullt fyrir unglinga. Rannsóknir 

benda til þess að unglingar séu sérstaklega viðkvæmir fyrir útilokun en hún virðist hafa 

slæm áhrif á andlegt sálarlíf þeirra og þeir geta þjáðst af einkar slæmu þunglyndi og kvíða 

(Leets og Wolf, 2005). Börn byrja snemma að reyna að meta hvert annað og hópa sig 

saman og finna mikla þörf fyrir að finnast þau tilheyra öðrum. Á unglingsárunum verður 
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sú þörf ennþá meiri (Hall-Lande, Eisenberg, Christenson og Neumark-Sztainer, 2007). 

Þessi þörf unglinga gæti orsakast af því að unglingsárin einkennast af auknu sjálfstæði frá 

fjölskyldunni og því reiða þau sig á vini og jafningjahópinn í auknum mæli (Leets og Wolf, 

2005). 

Langvarandi útilokun getur haft langvinn áhrif á sjálfsmynd þolandans og neikvæð 

áhrif þess geta haldist þrátt fyrir að útilokunin sé löngu hætt og aðstæður þolandans 

orðnar allt aðrar (Boulton og Hawker, 2000). Það segir okkur að það að vera útilokaður frá 

hópnum til lengri tíma getur haft alvarlegar langtímaafleiðingar og sett varanlegt mark á 

líf þolandans. Sem fullorðnir einstaklingar getur fólk til að mynda átt í vandræðum með 

traust og að stofna til vina- og parasambanda (Killen, Rutland og Ruck, 2011). Aðrar 

afleiðingar sem geta fylgt þolendum útilokunar fram á fullorðinsár eru meðal annars 

slakur málþroski og skortur á stjórn á tungumálinu, lítil menntun og slæm heilsa 

(Micklewright, 2002).   

Í rannsókn frá árinu 2007 kom í ljós að fólk sem hefur verið útilokað félagslega 

skortir oft samúð og samkennd með öðrum. Það hefur minni hæfni til að setja sig í spor 

annarra, finnur síður til með öðru fólki og hefur oft lítinn áhuga á að rétta fram 

hjálparhönd þurfi einhver á aðstoð að halda (Baumeister, Brewer, Tice og Twenge, 2007). 

Langvarandi félagsleg útilokun getur valdið því að þolandinn byrjar að trúa að hann sé 

ómögulegur og það sé honum sjálfum að kenna að hann sé útilokaður. Smám saman 

versnar félagsfærni þeirra og einstaklingurinn dregur sig meira og meira í hlé og hættir að 

sækjast eftir samveru við aðra sem veldur enn frekari einangrun og vanlíðan (Boulton og 

Hawker, 2000). Það er einkar mikilvægt að bregðast við áður en börn og unglingar fara að 

loka sig af og hætta að sækjast eftir félagsskap annarra því það getur verið einkar erfitt að 

laga vandamálið ef börnin hætta að leita í samskipti við aðra og jafnvel telja sér trú um að 

þeim líði best einum. Það er einnig sérstaklega nauðsynlegt að bregðast við áður en 

einangrunin fer að hafa áhrif á félagsfærni því það gefur auga leið að slök félagsfærni mun 

hindra viðkomandi í að komast inn í hópinn og eykur líkur á að barninu verði hafnað eða 

það útilokað frá hópnum. 

Flest börn og unglingar verða fyrir útilokun einhvern tímann í æsku. Yfirleitt er það 

einungis stutt tímabil sem hefur ekki varanleg áhrif á viðkomandi barn. Það veldur 

eingöngu vanlíðan á meðan útilokunin á sér stað og sú vanlíðan gengur gjarnan fljótt yfir. 

Það er ekki fyrr en börn og unglingar verða fyrir langvarandi útilokun sem langvinnar 

neikvæðar afleiðingar fara að koma í ljós (Recchia, Brehl og Wainryb, 2012). Því er mjög 

mikilvægt að vera meðvitaður um vandann og bregðast skjótt við þegar komið er auga á 

börn sem verða fyrir félagslegri útilokun. 



29 

4.4 Félagsleg höfnun 

Félagsleg höfnun er, eins og útilokun, ein gerð eineltis og á sér stað þegar einstaklingi er 

vísvitandi haldið frá félagslegum samskiptum við aðra. Einstaklingarnir sem er hafnað eru 

yfirleitt þeir sem mörgum líkar illa við og fáum líkar vel við. Hægt er að verða fyrir höfnun 

af hendi tiltekins einstaklings eða af heilum hópi fólks. Höfnun getur verið bæði virk og 

óvirk. Virk höfnun felur til að mynda í sér illkvittni, stríðni, andstyggilegar athugasemdir og 

háð. Óvirk höfnun líkist félagslegri útilokun á margan hátt en bæði hugtökin tengjast því 

að viðkomandi er skilinn útundan, hunsaður og gjarnan er látið eins og hann sé ekki á 

staðnum (Kennedy-Moore, án árs; McDougall, Hymel, Vaillancourt og Mercer, 2001; 

Williams, Forgas og Hippel, 2005). Virk höfnun á það til að vera skaðlegri og vara lengur en 

óvirk höfnun og einnig er hún líklegri til að vera viðvarandi jafnvel þótt barnið sé komið úr 

aðstæðunum, í nýjan bekk og skóla eða jafnvel flutt í annað bæjarfélag (Bierman, 2003). 

Algengt er að börn sem hefur verið hafnað áður dragi sig í hlé og forðist samskipti við 

önnur börn sem gæti verið ein ástæða fyrir áframhaldandi einangrun. Höfnun finnst alls 

staðar í samfélaginu og getur meðal annars birst í nánum samböndum eins og 

hjónaböndum, á milli einstaklinga, vina, samstarfsfélaga og yfirmanna. Hægt er að benda 

á félagslega höfnun í stórum jafnt sem litlum hópum í samfélaginu (Prinstein og Aikins, 

2004). 

Ein ástæða þess að félagsleg höfnun er slæm er að einstaklingar hafa mikla þörf 

fyrir að tilheyra einhverjum hópi og að eiga í innilegum félagslegum samskiptum við aðra. 

Þetta hefur sálfræðingurinn Abraham Maslow og aðrir fræðimenn rannsakað vel en 

samkvæmt Maslow hafa allar manneskjur einnig mikla þörf fyrir að fá og gefa ástúð. Hann 

telur að til þess að geta verið andlega heilbrigður sé nauðsynlegt að eiga í innilegum og 

ástúðlegum samskiptum við aðra (Maslow, 1954). Margir sálfræðingar telja að einföld 

grunnsamskipti og sambönd við aðra séu fjarri því að vera nóg til að uppfylla þessa þörf 

okkar fyrir félagsleg samskipti heldur höfum við mikla þörf fyrir innileg félagsleg samskipti 

sem innihalda væntumþykju og ástúð. Við þurfum bæði innileg og langvarandi sambönd 

svo og góð samskipti við einstaklingana innan þessara sambanda (Baumeister og Leary, 

1995). Því getur félagsleg höfnun verið einkar sársaukafull og haft mjög neikvæð áhrif á 

velferð okkar og tilfinningalíf  (Schoch, Nikitin, og Freund, 2015). 

Nú þegar búið er að útskýra hugtakið félagsleg höfnun finnst okkur mikilvægt að 

fjalla um hvað veldur því sumir verða fyrir höfnun en aðrir ekki. Það hefur komið  í ljós að 

nemendur sem eru í minnihlutahópum, hvort sem það tengist litarhætti, trú eða þjóðerni, 

eru líklegri til að verða fyrir höfnun en aðrir nemendur (Bierman, 2003). Hrefna 

Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (2013) skrifuðu greinina „Líðan, félagsleg tengsl 
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og þátttaka nemenda í 5.–7. bekk grunnskóla í frístundastarfi: Samanburður á svörum 

barna eftir móðurmáli töluðu heima“. Greinin fjallar um könnun sem gerð var á vegum 

Rannsóknar og greiningar og var lögð fyrir alla nemendur í 5.–7. bekk grunnskóla á Íslandi 

í febrúar árið 2011. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars fram á að algengt væri að börn 

sem töluðu ekki íslensku sem móðurmál stæðu gjarnan illa að vígi félagslega. Þau voru 

frekar lögð í einelti, skilin útundan og strítt en öðrum jafnöldrum þeirra. Þeim leið einnig 

verr, áttu í minni samskiptum við jafnaldra og áttu færri vini. Enn fremur kom í ljós að þau 

urðu frekar fyrir hópofbeldi en önnur börn og tóku síður þátt í æfingum eða 

frístundastarfi. 

Börn sem eru misþroska, með þroskahömlun eða eiga við einhvers konar fötlun að 

stríða eru einnig líklegri til að vera hafnað af jafnöldrum sínum. Þessi börn eru oft öðruvísi 

en þorri nemenda skólans sem gæti útskýrt hvers vegna þau verða fyrir aðkasti (Bierman, 

2003). Því er nauðsynlegt fyrir kennara og foreldra að vera vel vakandi og fræða börn um 

neikvæðar afleiðingar fordóma og kenna þeim mikilvægi umburðarlyndis og að fagna 

fjölbreytileikanum. Með því að kenna börnum umburðar- og fordómaleysi getum við tekið 

þátt í að skapa betri skólaanda og samfélag þar sem allir fá að njóta sín og enginn er 

tekinn fyrir vegna þess hver eða hvernig hann er.  

Þegar hjálpa þarf börnum sem hefur verið hafnað er mikilvægt að skilja algeng 

persónueinkenni barna sem er hafnað. Það eru margar ástæður fyrir því að sumum er 

hafnað en öðrum ekki. Sem dæmi má taka að hávær ólátabelgur í einum bekk er óvinsæll 

og honum er hafnað af bekkjarfélögum sínum á meðan annar hávær ólátabelgur í öðrum 

bekk er vinsæll og vinamargur. Erfitt getur verið að átta sig á því hvers vegna annar 

ólátabelgurinn er vinsæll meðan hinum er hafnað en það gæti verið vegna þess að vinsæli 

ólátabelgurinn er myndarlegur, skemmtilegur, með góða félagsfærni og/eða góður í 

íþróttum. Fólki virðist oft vera hafnað vegna útlit síns eða þess að það er á einhvern hátt 

öðruvísi en aðrir í hópnum og sker sig úr. Í næsta kafla ræðum við skapgerð barna sem er 

hafnað. Sá kafli gæti einnig varpað ljósi á það hvers vegna sumum er hafnað en öðrum 

ekki. 

4.5 Höfnun og skapgerð  

Algengt er að einstaklingar sem er hafnað hafi skerta félagsfærni og skilning á félagslegum 

aðstæðum (Nansel Overpeck, Pille, Ruan, Simons-Morton og Scheidt, 2001). Einnig eru 

þeir gjarnan árásargjarnir og erfiðir í samskiptum (Unnever og Cornell, 2003). Börn sem er 

hafnað vegna mikillar árásargirni eru líklegri en önnur börn til að þjást af einhvers konar 

geðröskun á fullorðinsárum (Rubin, Bowker og Kennedy, 2009). Þessi árásargjarna hegðun 
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og slæma félagsfærni gæti útskýrt hvers vegna þessum einstaklingum er hafnað (Warden 

og Mackinnon, 2003). 

Samkvæmt rannsóknum Parkers og Ashers (1987) á skapgerð barna og 

vináttumyndun reynist oft erfitt fyrir árásargjörn, feimin, stressuð eða hlédræg börn að 

eignast vini og vera meðtekin af jafningjum og því einangrast þau oft. Börn sem verða fyrir 

höfnun upplifa oft mikla reiði og árásargirni, sérstaklega ef þau höfðu tilhneigingu til að 

vera það fyrir. Þessi blanda af höfnun og tilhneigingu til þess að vera árásargjarn getur svo 

leitt til mikillar fjandsemi og alvarlegrar andfélagslegrar hegðunar (Jimerson, Swearer og 

Espelage, 2010). Algengt er að börn hunsi önnur börn sem eru feimin, óörugg og hlédræg. 

Þessi hlédrægu börn tala oft lítið, reyna sjaldan að nálgast önnur börn að leik, forðast að 

vera miðpunktur athyglinnar og oft eru þau ekki eins félagslynd og önnur börn sem gæti 

útskýrt hvers vegna það er litið framjá þeim. Þetta getur leitt til þess að þessi börn búast 

við því að aðrir líti framhjá þeim og forðast því enn frekar samskipti við önnur börn og 

hætta að reyna að nálgast þau. Þannig missa þau oft af tækifærum til að eiga í góðum 

samskiptum við aðra og vandamálið vindur því upp á sig (Ladd, 2005). 

Jensen-Campell, Adams og fleiri (2002) gerðu rannsókn á vinsældum en markmið 

þeirra var að athuga hvort samband væri á milli þess að vera viðkunnanlegur og vinalegur 

annars vegar og vinsælda hins vegar. Þátttakendur voru börn á grunnskólaaldri. 

Niðurstöður þeirra sýna að það eru sterk tengsl á milli vinalegs, viðkunnanlegs og úthverfs 

persónuleika og vinsælda og þess að vera meðtekinn af hópnum. Enn fremur komu þeir 

auga á að vinaleg börni urðu síður fyrir stríðni af hendi annarra barna og óvinaleg börn 

voru líklegri til að verða fyrir stríðni. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru vinsæl og 

meðtekin börn líklegust til að vera vinaleg, viðkunnanleg og úthverf. 

 Hver svo sem ástæðan er fyrir að barni er hafnað er mikilvægt að bregðast við og 

hjálpa því að eignast vini og vera meðtekið af hópnum. Ef barnið fær ekki þá aðstoð sem 

það þarf og heldur áfram að vera einangrað eru miklar líkur á að þetta slæma 

samskiptamynstur haldi áfram út líf þess (Rubin, Bowker og Kennedy, 2009). Það er 

óumflýanleg staðreynd að það er ekki hægt að líka við alla sem maður hittir eða 

umgengst. Þar sem það er eðlilegt að líka ekki vel við alla er gagnslaust að kenna börnum 

að þeim megi ekki líka illa við einhvern. Hins vegar er hægt að kenna börnum að koma vel 

fram við aðra og vera kurteis þrátt fyrir þær tilfinningar sem þau hafa gagnvart 

viðkomandi. 

4.6 Áhrif höfnunar 

Samkvæmt rannsóknum verða um það bil 10–16% barna fyrir höfnun einhvern tímann í 

lífi sínu (McKnown, Gumbiner og Johnson, 2011). Langvarandi félagsleg höfnun getur haft 
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skaðleg áhrif á andlega og líkamlega líðan og heilsu fólks, auk þess að hafa neikvæð áhrif á 

andlegan þroska viðkomandi. Því meiri sem einangrunin er vegna útilokunar því verri 

verða áhrifin (Prinstein og Aikins, 2004; Williams, Forgas og Hippel, 2005). Þessar 

afleiðingar geta meðal annars verið skert minni, aukin árásargirni og andfélagsleg hegðun, 

slæm sjálfsmynd og lítið sjálfstraust (Charles, 1982). Auk þess getur höfnun leitt til 

þunglyndis, kvíða, áhyggna, einbeitingarskorts, öfgafullra viðbragða í aðstæðum sem 

viðkomandi telur vera ógnandi en eru það ekki og erfiðleika við að leysa úr ágreiningi 

(Baumeister og Tice, 1990; Bouras og Holt, 2007; McKnown, Gumbiner og Johnson, 2011). 

Börnum sem er hafnað eru enn fremur líklegri en önnur börn til að eiga fáa eða enga góða 

vini og vera þolendur eineltis (McKnown, Gumbiner og Johnson, 2011). Félagsleg höfnun 

getur því verið gífurlega streituvaldandi og valdið mikilli vanlíðan og depurð sem sýnir 

hversu mikilvægt það er að aðstoða börn sem hefur verið hafnað. 

Líkt og félagsleg útilokun er félagsleg höfnun sérstaklega sársaukafull og skaðleg 

fyrir unglinga. Þar með er ekki verið að halda því fram að höfnun sé léttvæg fyrir börn og 

fullorðna heldur eru unglingar viðkvæmari fyrir henni en aðrir aldurshópar og hún hefur 

einkar slæm áhrif á andlega heilsu og tilfinningalíf þeirra (Leets og Wolf, 2005). Nefna má 

nokkrar ástæður fyrir þessum slæmu áhrifum sem höfnun hefur á unglinga. Meðal annars 

eyða unglingar meiri tíma með vinum sínum og félögum en yngri börn og minni tíma með 

fjölskyldu. Smám saman eykst sjálfstæði þeirra og meðfram því eykst þörfin fyrir vini og 

félaga. Þeir treysta á vini sína og þarfnast tilfinningalegs stuðnings frá þeim. Unglingar eru 

sífellt að reyna að finna sjálfa sig og sjálfsmynd þeirra er í sífelldri þróun. Jafningjarnir eru 

þeir sem unglingar bera sig saman við og í þeim endurspeglast oft sjálfsmat þeirra 

(Prinstein og Aikins, 2004; Leets og Wolf, 2005).  

Langvarandi höfnun getur haft mikil áhrif á viðkomandi langt fram á fullorðinsár, 

þrátt fyrir að útilokunin sé löngu hætt og félagsstaðan orðin mun betri. Þessi áhrif felast 

meðal annars í miklum einmanaleika, andfélagslegri hegðun, slæmri sjálfsmynd og litlu 

sjálfstrausti (Bierman, 2003; Killen, Rutland og Ruck, 2011). Auk þess geta þessir fullorðnu 

aðilar átt erfitt með að treysta öðru fólki og hleypa því að sér og því getur það átt í 

erfiðleikum með að stofna til og viðhalda vina- og parasamböndum (Killen, Rutland og 

Ruck, 2011).  

 Til að sýna fram á alvarleika langvarandi höfnunar má nefna að samkvæmt könnun 

á fimmtán skotárásum í skólum í Bandraríkjunum á árunum 1995 til 2001 kom í ljós að í 

öllum nema tveimur tilvikum hafði árásarmönnunum verið hafnað af skólafélögum áður 

en skotárásin átti sér stað. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að halda því fram að höfnunin ein og 
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sér hafi valdið þessum skotárásum telja geðlæknar að höfnunin geti hafa haft mikil áhrif á 

skotmennina og stuðlað að árásunum (Leary, Kowalski og Smith, 2003). 

  Nám er undirstaða frekari þroska barna og því teljum við vert að fjalla um áhrif 

höfnunar á nám þar sem við teljum að vinátta sé skyld jafningjastöðu og tengist líka 

námsgetu barna. 

4.7 Áhrif höfnunar á nám 

Buhs og Ladd (2005) komust að því að börnum sem verða fyrir félagslegri höfnun gengur 

verr að læra að lesa en öðrum börnum, sem gefur til kynna að höfnun geti valdið slökum 

námsárangri. Ollendick, Weist, Borden og Greene (1992) gerðu rannsókn á 267 

nemendum á aldrinum tíu til fimmtán ára en markmið þeirra var að vita hvort 

jafningjastaða segði til um brotfall úr skóla. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að börn sem 

hefðu orðið fyrir stöðugri höfnun í tíu ár væru líklegri en vinsæl börn til að vera hætt í 

námi fimm árum síðar. Einnig töldu kennarar að börnum sem væri hafnað gengi verr í 

námi en öðrum börnum. DeRosier og o.fl. (1994) sýndu að félagsleg höfnun spáði fyrir um 

fjarvistir og námsgetu barna. Coie o.fl. (1992) héldu því fram að tengsl væru á milli góðrar 

félagsfærni og félagslegs gengis í jafningjahópi. Ef félagsfærnin væri lítil minnkuðu líkurnar 

á góðu gengi í námi. Þess vegna myndi nemanda sem væri hafnað ekki ná góðri aðlögun 

miðað við önnur börn og meiri líkur væru á að hann þyrfti að endurtaka bekk vegna 

slakrar frammistöðu í námi. 

Ladd (1990) rannsakaði 125 börn þegar þau færðust úr leikskóla yfir í fyrsta bekk 

grunnskóla. Hann komst að því að ef börn áttu ekki sömu vini og í leikskólanum og 

eignuðust ekki strax vini í grunnskóla urðu framfarir þeirra í námi það ár litlar og þau 

höfðu ekki eins gaman af skólanum. Í rannsókn French, Jansen, Riansari og Setiono (2003) 

sem gerð var á indónesískum börnum á aldrinum átta til ellefu ára kom fram að 

vinalausum börnum gekk verr í námi en þeim börnum sem áttu vini. Ladd o.fl. (1997) 

töldu að vinátta hefði meiri áhrif á námslegt gengi nemenda en stöðu nemenda innan 

jafningjahóps. Af þessu má draga þá ályktun að vinátta sé skyld jafningjastöðu þegar 

kemur að námsgetu nemenda. Vinalaus börn eru að öllum líkindum börn sem hefur verið 

hafnað og vinalaus börn skortir vini. 

4.8 Munur á útilokun og höfnun 

Munurinn á útilokun og höfnun er ekki mikill þar sem þessi tvö hugtök eru skyld og 

flokkast bæði undir óbeint einelti. Óbeint einelti er eins og áður segir frekar falið og oft 

reynist erfitt að sjá það, til dæmis þegar einstaklingur er hunsaður og skilinn útundan, 

niðurlægður, strítt og slúðrað er um hann. Útilokun felst í því að þolandinn er skilinn 
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vísvitandi útundan, hunsaður og hann fær ekki aðgang að hóp. Útilokun er einnig þegar 

þolandinn er baktalaður, sögur eru sagðar um hann og hann er uppnefndur. 

Algengt er að einstaklingi sé hafnað þegar mörgum líkar illa við hann og fáum líkar 

vel við hann. Höfnun flokkast í virka og óvirka höfnun. Virk höfnun er andstyggilegar 

athugasemdir, stríðni og önnur illkvittni. Óvirk höfnun er lík útilokun að miklu leyti, þar 

sem þolandi er skilinn útundan, hunsaður og hjá sumum er látið eins og hann sé ekki á 

staðnum. Höfundar hafa komist að því að virk höfnun sé skaðlegri en til dæmis óvirk 

höfnun og útilokun, þar sem hún getur verið viðvarandi, þrátt fyrir að þolandinn sé tekinn 

út úr aðstæðum, til dæmis með flutningi og öðrum breytingum. Einnig væri kannski hægt 

að segja að virk höfnun feli í sér meiri illkvittni, stríðni og ljótar athugasemdir á meðan 

óvirk höfnun og útilokun felst í því að viðkomandi er skilinn útundan og hann hunsaður. 

Erfitt er þó að segja hvort sé sársaukafyllra fyrir viðkomandi, útilokun, virk höfnun eða 

óvirk höfnun. 

Afleiðingar útilokunar og höfnunar geta verið nokkuð líkar og geta þær verið mjög 

alvarlegar fyrir viðkomandi, sérstaklega ef hann verður fyrir langtímahöfnun og/eða 

útilokun. Áhrif útilokunar á börn og unglinga geta meðal annars verið slök félagsfærni og 

málþroski. Langtímaútilokun getur valdið svefnörðugleikum, líkamlegum og sálrænum 

vandamálum eins og kvíða og þunglyndi. Ennfremur getur sjálfsmynd útilokaðra barna og 

unglinga verið brothætt og sjálfstraust lítið. 

Höfnun getur rétt eins og útilokun verið skaðleg, sérstaklega ef hún á sér stað yfir 

langt tímabil. Langtímahöfnun getur valdið einmanaleika, andfélagslegri hegðun, kvíða og 

þunglyndi. Unglingar eru viðkvæmari fyrir bæði höfnun og útilokun en börn og fullorðnir 

þar sem sjálfsmynd þeirra þroskast mikið á unglingsárunum. Höfnun getur haft neikvæð 

áhrif á nám barna en þau eru bæði líklegri til að fá slakari einkunnir en aðrir og líklegri til 

að hætta í námi. Þetta sýnir að höfnun getur spáð fyrir um fjarvistir og getu í námi. 

 Hér á undan var lítillega fjallað um höfnun og skapgerð. Algengt er að börn sem er 

hafnað hafi skerta félagsfærni og oft eru þau árásargjörn og erfið í samskiptum. Aukin 

árásargirni getur stafað af vinaleysi og vinaleysið getur að sama skapi verið vegna 

árásargirninnar. Eins og fjallað var um er algengt að vinaleysið stafi af skorti á félagsfærni. 

Reiði, fjandsemi og andfélagsleg hegðun getur verið afleiðing höfnunar hjá sumum 

börnum en einnig getur það verið ástæðan fyrir því að þeim er hafnað. Einnig er algengt 

að börn sem verði fyrir höfnun hafi persónueinkenni á borð við feimni, hlédrægni og 

óöryggi. Hér hafa hugtökin útilokun og höfnun verið skoðuð og hver áhrif þeirra eru á 

börn. Börnin eru oft viðkvæmar sálir og einelti eins og útilokun og höfnun leggst 
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misjafnlega á þau. Félagslega illa stödd börn eru ekki alltaf sýnileg og oft er þetta mjög 

falið vandamál. Þess vegna er mikilvægt að vita hvernig hægt sé að koma auga á þessi 

börn. 
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5 Félagslega illa stödd börn 

Rannsóknir sýna að sumir kennarar eiga erfitt með að koma auga á einelti innan veggja 

skólans, sérstaklega falið einelti eins og útilokun og höfnun. Barn sem er útilokað hagar 

sér oft vel í tímum og í skólanum, það fer lítið fyrir því og það forðast að vekja athygli á 

sér. Auk þess segja börn sjaldan frá því þegar þau lenda í einelti. Fyrir því geta verið ýmsar 

ástæður, til dæmis skömm en börn skammast sín oft fyrir að lenda í einelti. Börnin vilja oft 

ekki særa foreldra sína, halda að eineltið muni versna við að segja frá eða segja ekki frá 

vegna þess að þau bera lítið traust til hinna fullorðnu. Ef barn hefur áður reynt að segja 

frá einelti og lítið mark var tekið á því eru minni líkur á að það segi aftur frá (Heimili og 

skóli og Þorlákur H. Helgason, án árs; Hawkley og Cacioppo, 2003). Þegar kennarar líta 

framhjá einelti eða að gera ekkert í því gefur það nemendum þeirra litla ástæðu til að 

treysta þeim. Ef nemendur bera lítið traust til kennara síns leita þeir síður til hans með 

vandamál sín, til dæmis ef viðkomandi veit af eða lendir í einelti. Þar af leiðandi er ekki 

hægt að gripa inn í og koma til aðstoðar og þannig fá vandamálin að margfaldast (Vanda 

Sigurðardóttir og Sif Einarsdóttir, 2004).  

Þar sem erfitt getur verið að koma auga á einelti og félagsleg vandamál barna er 

mjög mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar hafi augun opin og séu meðvitaðir um 

möguleg vandamál. Það er ekki alltaf nóg að þekkja einkenni eineltis heldur getur einnig 

verið nauðsynlegt að taka málin í eigin hendur og leita vandamálin uppi í stað þess að bíða 

eftir því að koma auga á þau. Hægt er að nota ýmsar aðferðir til að kanna félagslega stöðu 

og líðan barna í skólanum og í þessum kafla verður fjallað um nokkrar þeirra. 

5.1 Tengslarit 

Geðlæknirinn og kennarinn Jacob L. Moreno, sem er einn af frumkvöðlum hópameðferða, 

fann upp tengslaritið (e. sociogram) en það er rannsóknaraðferð sem dregur upp skýra 

mynd af félagslegum tengslum innan ákveðins hóps, til dæmis bekkjar (Moreno, 1934). 

Tengslarit er myndræn framsetning sem sýnir nokkurs konar línurit af samskiptamynstri 

og félagslegri stöðu hvers einstaklings innan hópsins. Þannig er til að mynda hægt að 

koma auga á þá sem eru vinamargir, félagslega einangraðir og þá sem eru illa liðnir 

(Hollander, 1978). Tengslarit getur því reynst einkar vel kennurum sem vilja skoða 

félagsstöðu nemenda sinna og koma auga á börn sem eru illa stödd félagslega. Með því að 

notast við þessa aðferð getur kennarinn séð svart á hvítu hvaða börn eru einangruð 
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félagslega innan bekkjarins, hvaða börn eiga vini, hvaða börn eru illa liðin, hvaða börn eru 

vinsæl, hvaða börn eiga enga vini og svo framvegis.  

Til þess að búa til tengslarit þurfa rannsakendur að setja upp spurningalista sem 

hentar rannsókninni. Sem dæmi um spurningar ná nefna: Hver er besti vinur þinn/vinkona 

þín? Hver finnst þér vera skemmtilegastur í bekknum? Hvern líkar þér verst við í 

bekknum? Þessi spurningalisti er svo lagður fyrir þann hóp sem verið er að rannsaka. Oft á 

að tilnefna einn til þrjá í hverjum flokki (Publications Inc, 2012). Félagsleg staða hvers og 

eins er síðan mæld með því að kanna skoðun hópsins á hverjum einstaklingi fyrir sig. 

Þegar búið er að safna saman svörum og vinna úr þeim eru tilnefningarnar sem hvert barn 

fær út frá spurningunum taldar og flokkaðar niður. Flokkarnir geta meðal annars verið 

börn sem eru útilokuð, börn sem er hafnað, vinsæl börn og meðalvinsæl (Poulin og 

Dishion, 2008). 

Hafa þarf í huga að tengslaritið segir ekkert til um félagslega stöðu utan hópsins sem 

var skoðaður. Sem dæmi má nefna að þó að barn eigi enga vini og sé illa liðið innan 

bekkjarins getur það átt marga vini utan hans, svo sem aðra skólafélaga eða 

nágrannabörn. Þrátt fyrir það þarf að sjálfsögðu að bregðast við og reyna að bæta stöðu 

barnsins innan bekkjarins. Börn eyða mjög miklum tíma með bekkjarfélögum sínum og því 

er mikilvægt þeim líði vel í skólanum og innan bekkjarins. Við teljum harla ólíklegt að barni 

geti liðið vel í skólanum ef það er illa liðið eða einangrað í bekknum sínum. Hvernig á barni 

að geta liðið vel í skólanum ef það á enga vini í hópnum sem það eyðir hvað mestum tíma 

með?  

5.2 Sjálfskönnun 

Sjálfskönnun (e. self-report status) felur í sér nokkurs konar könnun eða spurningalista þar 

sem viðkomandi les spurningar, meðal annars um eigin viðhorf og tilfinningar, og svarar 

sjálfur án nokkurra inngripa af hendi annarra. Til að mynda væri hægt að nota spurningar 

eins og: Átt þú marga vini? Ertu einmana í skólanum? Átt þú fáa eða enga vini? 

Einstaklingurinn þarf sem sagt að meta sig sjálfur og svara eftir sinni bestu vitund (Austin, 

Gibson, McGregor og Dent, 1998). Þessi aðferð hefur verið gagnrýnd og sögð fremur 

óréttmæt, því það að meta eigin stöðu gefi ekki alltaf raunhæfa mynd af 

raunveruleikanum og okkar eigin skoðun geti verið á öndverðum meiði við skoðun 

annarra (Sweeting, West, Young og Kelly, 2011). Engu að síður gæti gefið góða raun að 

notast við sjálfskannanir þó að taka þurfi niðurstöðum þeirra með ákveðnum fyrirvara. 

Sjálfskönnun getur gefið okkur hugmynd um líðan og tilfinningar viðkomandi barna. Það 

er alltaf gott að vita hvaða álit börn hafa á sjálfum sér og stöðu sinni og að sjálfsögðu þarf 
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að kanna málið ef í ljós kemur að barn álítur sig til dæmis vinalaust, einmana og illa statt 

félagslega. 

5.3 Þekking á félagslegum vandamálum 

Þrátt fyrir að það geti verið mikilvægt að leita kerfisbundið eftir félagslega illa stöddum 

börnum er líka nauðsynlegt fyrir foreldra, kennara og alla sem vinna með börnum og 

unglingum að kynna sér leiðir til að bera kennsl á börn sem eiga erfitt félagslega. Olweus 

(1993) setti saman lista yfir nokkur viðvörunarmerki eineltis sem foreldrar og kennarar 

þurfa að hafa auga með. Þar sem höfnun og útilokun er talið sem einelti geta slík einkenni 

fallið undir einkenni eineltis. Mikilvægt er að bregðast við ef börn sýna meðal annars 

eftirtalin merki: Barnið er niðurdregið og virðist óhamingjusamt og jafnvel þunglynt, 

barnið fer að kvarta undan líkamlegum vandamálum svo sem hausverk eða magaverk, 

svefnerfiðleikar há barninu, einkunnir þess fara lækkandi, barnið hefur minni áhuga á 

lærdómi og vill jafnvel ekki fara í skólann, það á fáa eða enga vini og það leikur sér minna 

við vini eftir skóla. Einnig er rétt að fylgjast með því ef barnið hefur minna sjálfstraust eða 

forðast félagslegar aðstæður og í verstu tilfellunum sýnir barnið sjálfskaðandi hegðun, til 

dæmis fer að meiða sjálft sig og talar um að það vilji ekki lifa lengur (Hazelden 

Foundation, 2015). 

Ef börn sýna einhver af ofangreindum einkennum þarf að finna úrræði fyrir þau og 

koma þeim til hjálpar, hvort sem um er að ræða minni háttar eða stærri vandamál. 

Mikilvægast er að reyna að koma í veg fyrir félagsleg vandamál áður en þau gerast. Til að 

mynda væri hægt að fræða bæði börn og starfsmenn um einelti og útbúa eineltisáætlun 

innan veggja skólans. Fyrst og fremst er mikilvægt að úbúa öruggt umhverfi þar sem allir 

vinna saman, kennarar, foreldrar, nemendur og þeir sem koma að skólamálum, börnum 

og uppeldi (Stop bullying, án árs). 

 Mikilvægt er að kennarar og aðrir sem koma að skólamálum geti borið kennsl á 

börn sem eiga við einhvers konar erfiðleika að stríða. Mikilvægt er að koma í veg fyrir 

félagsleg vandamál á meðal barna en erfitt getur verið að koma í veg fyrir öll vandamál. 

Þess vegna er mikilvægt að bregðast hratt og örugglega við þegar vandamál kemur í ljós. 

Næsti kafli fjallar um mögulegar leiðir og aðferðir sem hægt er að nota til að koma 

börnum sem eru illa stödd félagslega til hjálpar. 
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6 Hvernig er hægt að hjálpa félagslega illa stöddum börnum? 

Það er mikilvægt að finna leiðir til að minnka bæði skammtíma- og langtíma áhrif þess að 

verða fyrir útilokun. Ef tekið er á vandanum strax í barnæsku er hægt að koma í veg fyrir 

mörg vandamál bæði þá og á fullorðinsárum (Killen, Rutland, og Ruck, 2011). Því er 

nauðsynlegt fyrir kennara og foreldra að vera vel vakandi, grípa inn í og aðstoða 

einangruð börn að komast inn í hópinn og eignast vini ef þau hafa ekki getu til þess sjálf. Í 

þessum kafla verður fjallað um aðferðir sem hægt er að nota til að hjálpa vinalausum 

börnum og börnum sem eru illa stödd félagslega. 

6.1 Félagsfærniþjálfun 

Félagsfærni lærist í samskiptum við aðra og þjálfast með árunum eftir því sem tilfinninga- 

og persónuleikaþroski, tilfinningastjórnun og félagsþroski barnsins eflist. 

Félagsfærniþjálfun getur reynst vel þegar börn eru illa stödd félagslega en með því að 

þjálfa börn í félagsfærni er hægt að bæta stöðu þeirra og hjálpa þeim að eignast vini. 

Félagsfærniþjálfun kennir börnum betri samskiptamynstur, hegðun og viðbrögð sem leiðir 

til þess að þau verða frekar tekin inn í hópinn og eiga auðveldara með að eignast vini og 

viðhalda vináttusamböndum (Bagwell og Schmidt, 2013; Malik og Furmann, 1993). 

Félagsfærniþjálfun felst meðal annars í því að þjálfa börn í jákvæðum samskiptum með því 

að beita til dæmis hlutverkaleikjum, umræðum og alls konar verkefnum sem stuðla að 

farsælum samskiptum (Isart, án árs). 

6.2 Félagsfærnisögur 

Félagsfærnisögur eru stuttar sögur eða myndasögur sem lýsa mismunandi félagslegum 

samskiptum, hegðun, aðstæðum og hugtökum og er ætlað að hjálpa börnum í ýmsum 

aðstæðum sem þau hafa eða geta lent í (Gray og Garand, 1993). Sögurnar eru samdar 

sérstaklega fyrir hvert barn, út frá aðstæðum barnsins, getu þess og málskilningi. Þær eiga 

að þjálfa börn í æskilegri hegðun með því að útskýra hver ákjósanleg hegðun sé í 

tilteknum aðstæðum og hvers vegna sú hegðun sé æskileg (Ali og Frederickson, 2006). Af 

félagsfærnisögum læra börn meðal annars góðar leiðir til að leysa vandamál og ágreining. 

Ef barn er til dæmis nýbúið að hlusta á sögu um barn sem lenti í rifrildi og hvernig það 

leysti málið getur barnið sjálft sótt innblástur þangað þegar það lendir í svipuðum 

aðsæðum. 
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6.3 ART  

ART (e. aggression replacement training) er þjálfun sem miðar að því að draga úr 

árásargirni og andfélagslegri hegðun með því að kenna ungu fólki æskilega hegðun. Á 

undanförnum árum hefur þessi aðferð náð til sífellt breiðari hóps barna, unglinga og 

fullorðinna (Calame og Parker, 2003) en í flestum tilvikum er um unglinga að ræða. 

Unglingar slást meira og stunda frekar einelti, taka frekar þátt í stríðni, ögra og notfæra 

sér aðra einstaklinga oftar en aðrir hópar samfélagsins. Sumir unglingar eiga erfitt með 

sáttamiðlanir og að takast á við ásakanir og bregðast ekki við á viðeigandi hátt þegar upp 

koma tilvik sem eru þeim ofviða (Goldstein og Glick, 1994). 

Eitt af því sem hefur bæði áhrif á félagsfærni og sjálfstjórn er skortur á 

fyrirmyndum. Líffræðilegir og hugrænir þættir hafa einnig áhrif, svo og umhverfi og 

samskipti. Aðlögunarvandi og tilhneiging til að mistúlka aðstæður eru einkenni barna sem 

skortir félagsfærni en afleiðing þess getur verið andfélagsleg hegðun eins og ofbeldi og 

annars konar yfirgangur og jafnvel vímuefnavandi (Gibbs, 2003). ART-þjálfun tekur til 

félagsfærni, sjálfstjórnar og eflingar siðferðis. Til að byrja með eru valdir fjórir til átta 

nemendur og þeir látnir fylla út ýmiss konar lista sem meta eiga hluti eins og félags- og 

siðferðisþroska. Þessir nemendur mæta í ART-tíma þrisvar í viku í tíu vikur þar sem ein 

færni er tekin fyrir í einu. Í einum tíma læra nemendur til dæmis reiðistjórnun og öðrum 

félagsfærni með hlutverkaleik, sýnikennslu og umræðum. Nemendum eru svo sett fyrir 

verkefni sem þjálfa þá í að beita nýjum aðferðum í samskiptum. Verkefnin eiga þeir að 

leysa bæði heima fyrir og í skólanum og því er mikilvægt að skólinn taki virkan þátt í 

þjálfuninni með foreldrunum (Goldstein, Glick og Gibbs, 1998).  

Fram hefur komið að árásargjörn börn og unglingar eigi oft erfitt með að eignast vini 

og þeim sé oft hafnað af jafnöldum. Ef þeim er hjálpað að ná tökum á reiði sinni og 

árásargirni þýðir það að félagsleg staða þeirra getur batnað. Að kenna börnum og 

unglingum æskilega hegðun eykur líkurnar á því að þau verði meðtekin af jafnöldum 

sínum og eigi auðveldara með að eignast vini. 
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6.4 Vináttufærniþjálfun 

Getan til að eignast vini og viðhalda vináttusamböndum er ekki meðfædd heldur þjálfum 

við hana upp smám saman í gegnum félagsleg samskipti (Olweus, 1993). Ef börn og 

unglingar eiga erfitt með að mynda vináttutengsl getur verið nauðsynlegt að koma þeim 

til aðstoðar (Pepler, 2006). Vináttufærniþjálfun er fyrir börn sem eiga í erfiðleikum með 

að eignast vini og viðhalda vináttusamböndum. Hún er sérstaklega notuð til hjálpar 

börnum á einhverfurófi en samkvæmt Bauminger o.fl. (2008) eiga aðeins 27% barna með 

einhverfu góðan vin og 41% barna með aðra þroskahömlun.  

Foreldrar geta sótt um félagsfærnimat fyrir börnin sín og ef niðurstöður matsins eru 

slæmar geta þeir sótt um vináttufærniþjálfun. Þjálfunin er þannig uppbyggð að börnin eru 

þjálfuð í jákvæðum samskiptum, félagslegum siðum og í að fylgja félagslegum reglum sem 

gilda í samfélaginu. Þau eru meðal annars æfð í að halda uppi samræðum við önnur börn, 

viðbrögðum við stríðni og hvernig eigi að bregðast við þegar þau tapa í leik. Þeim eru enn 

fremur kenndar góðar leiðir til að nálgast önnur börn sem eru í leik og heppilegar leiðir til 

að bjóða öðrum börnum að koma í leik. Einnig er þeim kennt að setja sig í spor annarra, 

hvernig eigi að forðast árekstra og skilja þarfir annarra. Foreldrar geta einnig tekið þátt í 

að efla félagsfærni barna sinna, til dæmis með því að setja skýrar reglur um hegðun. 

Þannig geta börn öðlast skilning á félagslegu samhengi, sérstaklega ef þessar reglur eru 

þær sömu og gilda innan annarra jafningjahópa. Foreldrar geta eflt vináttumyndun barna 

sinna með kennslu, eftirliti og stuðningi við íþróttaiðkun, svo og með því að koma á rútínu 

í daglegu lífi þeirra. Samkvæmt rannsóknum skilar vináttufærniþjálfun góðum árangri og 

jafnvel aðeins þremur mánuðum eftir að henni lýkur standa börnin oft á ágætum stað 

félagslega og eiga auðveldara með samskipti við aðra einstaklinga í kringum sig (Frankel 

og Myatt, 2003) 

6.5 Vinahópar  

Svokallaðir vinahópar eru aðferð sem notuð er til að draga úr einelti og aðstoða þá 

nemendur sem verða fyrir einelti. Útbúnir eru litlir vinahópar í skólanum þar sem ólíkir 

nemendur í hverjum bekk fyrir sig eru settir saman í hóp. Kennarinn hefur yfirumsjón með 

skiptingu í hópa en markmiðið er að setja nemendur sem umgangast almennt lítið saman í 

hóp. Hóparnir hittast til skiptis heima hjá nemendum, fjórum til sex sinnum á önn, í tvo 

tíma í senn. Þar gera börnin eitthvað skemmtilegt saman undir eftirliti foreldra. Markmið 

þessa verkefnis er að efla nemendur sem eiga enga vini og fagna fjölbreytileikanum. 

Aðferðin hefur verið notuð víða, sérstaklega á frístundaheimilum, í grunnskólum og 

foreldrafélögum. Reynslan hefur sýnt að ávinningurinn er aukið umburðarlyndi barna og 
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víðari sjóndeildarhringur, auk þess sem foreldrar kynnast öðrum börnum. Einnig getur 

þessi aðferð fyrirbyggt vandamál í framtíðinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2002). 

6.6 Vinaliðar 

Vinaliðaverkefnið felst í því að nemendur tilnefna einstaklinga innan bekkjarins sem verða 

svokallaðir vinaliðar. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að búa til skemmtilegt og notalegt 

leikjaumhverfi í frímínútum með því að skipuleggja og hafa umsjón með leikjum og 

afþreyingu tvisvar í viku, í hálft ár í einu. Vinaliðar mæta einnig á reglulega fundi þar sem 

starfið er skipulagt og hugmyndir eru ræddar. Í byrjun starfsins fara vinaliðar á 

leikjanámskeið fyrir alla vinaliða í sveitarfélaginu þar sem þeir læra ýmsa leiki, góðar leiðir 

til að koma leikjunum í gang og hvernig hægt sé að hvetja aðra til að taka þátt. Enn fremur 

fara þeir á fyrirlestur sem fjallar um hlutverk vinaliðans. Nemendur eru hvattir til að kjósa 

vinalega nemendur sem sýna öðrum nemendum virðingu í hlutverk vinaliða en ef kennari 

er efins með val bekkjarins getur umsjónarkennari frestað því að viðkomandi nemandi fái 

hlutverk vinaliða þar til næsta tímabil hefst. Tilgangur vinaliðaverkefnisins er að skapa 

góðan skólaanda og hvetja nemendur til að taka þátt í afþreyingu í löngum frímínútum. 

Markmiðið er að nemendur njóti sín í skólanum og hlakki til að mæta, jafnframt því að 

draga úr einelti, gera nemendum kleift að tengjast vináttuböndum og minnka togstreitu á 

milli nemenda með því að leggja áherslu á góð gildi, vináttu, virðingu og að allir megi taka 

þátt. Með því að bjóða upp á fjölbreytt og skipulagt starf í frímínútum eiga allir að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Reynslan af vinaliðaverkefninu hefur sýnt að börnin hreyfa 

sig meira, hafa jákvæðara viðhorf gagnvart til dæmis frímínútum og skólanum og taka 

meiri þátt í leikjum og annarri afþreyingu sem í boði er (Vinaliðar, 2013). 

6.7 Félagapörunaraðferðir 

Niðurstöður rannsókna á félagapörunaraðferðum (e. peer pairing approaches) sýna að 

það getur borið góðan árangur að vinna í pörum. Félagapörun hefur reynst þeim börnum 

vel sem eiga erfitt með að eignast vini og fóta sig félagslega. Þessi aðferð byggir á því að 

börn sem eru illa stödd félagslega eru pöruð saman við börn sem hafa góða félagsfærni og 

eru full sjálfstrausts, til dæmis eru vinsæl börn látin vinna verkefni með börnum sem eru 

óvinsæl. Nokkrar nálganir eru notaðar, til dæmis eru börn látin velja viðfangsefni með því 

að draga strimil úr hatti og vinna með það efni sem dregið er. Þetta er gert þegar unnin 

eru verkefni í kennslustund, tveir og tveir nemendur saman. Þessi aðferð hefur verið 

notuð með góðum árangri til að auka félagsfærni hjá til dæmis börnum með ADHD, 

árásargjörnum börnum, útilokuðum börnum og börnum sem sýna truflandi 

hegðunarmynstur (Bagwell og Schmidt, 2013).  
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Við álítum að þessi leið geti verið hentug því þegar barn með slaka félagsfærni er 

parað saman við barn með góða félagsfærni getur barnið með slöku félagsfærnina lært af 

hinu barninu. Barnið sér hvernig félagsfæra barnið hagar sér, leysir vandamál og ágreining 

og þannig getur það lært æskileg viðbrögð. Einnig gæti vinskapur myndast á milli 

barnanna og barnið sem á erfitt gæti jafnvel kynnst vinum hins barnsins. Höfundar telja 

þó mikilvægt að börnin viti ekki að það sé verið að para þau viljandi saman eða hvers 

vegna.  

6.8 Parameðferðir 

Parameðferðir (e. pair therapy) eru uppbyggðar þannig að tvö börn hittast reglulega hjá 

sálfræðingi. Börnin þurfa ekki að hafa sömu áhugamál eða koma frá sama samfélagi en 

þau eiga það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með að eignast vini. Á fundunum beitir 

sálfræðingurinn leiðum sem byggja á hugmyndum Sullivans (1953) um hvernig komast 

megi hjá átökum með notkun samningaviðræðna. Reynt er að auka getu barnanna til að 

koma betur fram og viðhalda vinskap. Markmið parameðferða er að auka skilning á 

tilfinningum barna sem eiga í erfiðleikum með að eignast vini og tilgangur þeirra er að 

börn geti treyst öðrum börnum og meðtekið traust, deilt persónulegri reynslu og staðið 

með sjálfum sér. Rannsóknir hafa verið gerðar til að athuga hvort þessi leið virki og gefa 

þær flestar til kynna að hún sé mjög árangursrík. Meðal annars sýndi ein rannsókn sem 

gerð var í almenningsskóla að árásargirni og hvatvísi barna minnkaði á aðeins tólf vikum 

(Bagwell og Schmidt, 2013). 

Þessi leið gæti reynst vel því með henni fær barn að kynnast öðru barni sem er í 

svipuðum sporum og það sjálft. Börnin sjá að þau standa ekki ein og geta sótt skilning og 

samkennd hvort til annars. Ef vel tekst myndast jafnvel vinskapur með þessum börnum. 

Með þessari leið þjálfast þau einnig í æskilegum viðbrögðum og hegðun sem gæti bætt 

félagslega stöðu þeirra. 

6.9 Foreldrar og uppeldi 

Foreldrar og uppeldisaðferðir hafa mikil áhrif á félagsfærni barna. Sem dæmi má nefna að 

örugg geðtengsl á milli foreldra eða umönnunaraðila og barna eru mjög mikilvæg (Ladd, 

2005; Parke og Buriel, 2008). Hugtakið geðtengsl er skilgreint sem gagnkvæm 

tilfinningaleg tengsl milli foreldra og barns sem einkennast af nánum tilfinningaböndum. 

Ung börn sem ekki geta talað nota tilfinningar eins og til að mynda hlátur og grátur til að 

tjá sig. Ef umönunaraðilar bregðast við þessum merkjum barnsins og veitir því nánd og 

ástúð myndast traust geðtengsl (Santrock, 2011). Geðtengsl móta persónuleika barna og 

geta haft áhrif á hversu félagsfær börn verða. Það fæðist enginn með geðtengsl heldur 
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þróast þau í samskiptum við umönnunaraðila. Börn finna til öryggis og treysta 

umönnunaraðila fyrir vikið. Þegar börn sem búið hafa við örugg geðtengsl eldast hafa 

rannsóknir sýnt að þau eru frekar samþykkt af jafnöldrum og hafa stærra tengslanet en 

börn með minni geðtengsl (Gray, 2002). Börn sem hafa ekki örugg geðtengsl geta orðið 

óörugg með sig og eru líklegri til að verða félagslega bæld (Ladd, 2005). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að leiðandi uppeldishættir hafi hvað bestu áhrifin á félagsfærni barna en 

leiðandi uppeldi felst meðal annars í því að foreldrar setja börnum sínum skýr mörk, eru 

til staðar fyrir þau, hvetja þau áfram, taka virkan þátt í félagslífi þeirra og stuðla að 

umhverfi þar sem þeir geta átt í góðum samskiptum við börnin (Aunola, Stattin og Nurmi, 

2000). Því ættu foreldrar sem eru að reyna að bæta félagslega stöðu barna sinna að hafa 

leiðandi uppeldishætti í huga. 

Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi félagsfærni barna sinna og fylgjast 

vel með félagslegri stöðu þeirra. Foreldrar geta stjórnað hittingum og ýtt undir að barnið 

eyði meiri tíma með öðrum börnum. Benedikt Bragi Sigurðsson sálfræðingur telur upp 

þrjú atriði sem eru mikilvæg fyrir foreldra sem vilja bæta samskiptafærni barna sinna. Í 

fyrsta lagi er mikilvægt að foreldrar bregðist fljótt við ef alvarleg samskiptavandamál 

koma í ljós. Í öðru lagi þarf að grípa inn í með réttum hætti. Hann segir að þetta geti verið 

viðkvæmt umræðuefni en það sé mjög brýnt. Til dæmis sé alltaf best að ræða við aðra 

foreldra og reyna að finna lausn á málunum. Í þriðja lagi má kenna börnum félagsfærni 

með markvissum hætti. Benedikt heldur því fram að það sé mikilvægt að foreldrar og 

aðrir uppalendur láti sig málin varða; það þurfa allir að taka þátt og ræða málin. Foreldrar 

verða að bera ábyrgð og hjálpa börnunum að leysa úr ágreiningi. Mikilvægt er að vera 

uppbyggilegur og jákvæður, veita aðstoð ef þarf og koma með hugmyndir til að leysa mál 

sem upp geta komið. Einnig er mikilvægt að vera í sambandi við umsjónarkennara til að 

halda honum upplýstum um líðan og hag barnsins (Reykjavíkurborg, án árs). 

6.10 Skólinn 

Þegar fjallað er um velferð nemenda í skólum er horft til þriggja þátta; að nemendur séu 

metnir út frá eigin verðleikum, að nemendur njóti öryggis frá starfsmönnum og öðrum 

nemendum skólans og að traust ríki milli nemenda og starfsfólks skólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Í 7. grein reglugerðar um ábyrgð og skyldur 

skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011, segir að skólar verði að hafa heildstæða 

stefnu til að koma í veg fyrir að barn lendi í félagslegri einangrun og andlegu, félagslegu og 

líkamlegu ofbeldi. Skólar gera það með því að fylgja viðbragðsáætlunum gegn einelti sem 

segja til um hvernig skuli takast á við mál sem tengjast einelti í öllum skólanum. Mikilvægt 
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er að skólinn bregðist við ef í ljós koma félagsleg vandamál og reyni að leysa þau með 

foreldrum barnanna.  

Börn eyða miklum tíma barnæskunnar í skólanum og þar læra þau og þroskast á 

jafningjagrundvelli. Kennsla í þjálfun í félagsfærni gæti reynst gífurlega vel. Í skólanum er 

fjölmargar leiðir fyrir kennara til að vinna með börnum, þá með notkun ýmissa 

kennsluaðferða sem útbúnar hafa verið til að bæta samskipta- og félagsfærni nemenda 

Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2007).   

6.11 Lífsleikni 

Flestir skólar á Íslandi kenna lífsleikni í dag og er það partur af kennsluskrá þeirra. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að lífsleikni efli líkamleg og andleg verðmæti auk 

heilbrigðis. Kennsla í lífsleikni eykur hæfni barna til að undirbúa sig fyrir lífið. Lífsleikni er 

aðferð sem kennir börnum að eiga góð samskipti við aðra, vera örugg í tjáningu, stjórnun 

tilfinninga og að taka ákvarðanir um líf sitt. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin býður upp á 

margs konar kennsluleiðir í lífsleikni fyrir skóla, bæði í formi námsefnis og annarra 

kennsluæfinga (Unicef, 2012).   

Til er ýmiss konar námsefni fyrir lífsleiknikennslu í grunnskóla en hér verða aðeins 

nefnd tvö dæmi. Vinir Zippýs er alþjóðleg kennsluaðferð ætluð börnum á yngsta stigi og 

hefur Lýðheilsustöð umsjón með verkefninu hér á landi. Zippý er fluga sem lendir í alls 

kyns vandræðum og á vini sem leggja henni lið við lausn þeirra en vinir hennar eru 

nemendurnir. Námsefnið er sett þannig fram að klípusögur eru sagðar og hver saga 

endurspeglar ýmis vandamál sem tengjast samskiptum, einsemd, vináttu, einelti, 

ástvinamissi og öðrum aðstæðum. Aðalmarkmið þessara sagna er að börn geti borið 

kennsl á tilfinningar sínar og nái að leysa flækjur á farsælan hátt. Umræður og sjálfstæð 

hugsun er stór þáttur í þessari kennsluaðferð þar sem börnin geta áttað sig á tilfinningum 

og þeirri hegðun og líðan sem gæti fylgt í kjölfarið. Börnin læra að sýna öðrum börnum 

stuðning og bera virðingu fyrir öðrum einstaklingum og þeirra sjónarmiðum (Landlæknir, 

2014).  

Námsefnið Samvera er kennsluefni eftir Sigrúnu Aðalbjarnardóttur sem er, eins og 

Vinir Zippýs, kennt í lífsleiknitímum og ætlað börnum á aldrinum sjö til þrettán ára. 

Samveru er ætlað að skapa umræður um dæmisögur sem sagðar eru. Þá eiga nemendur í 

sameiningu að leysa vandann með því að setja sig í spor persóna í sögunni, finna lausn á 

vandanum sem kemur upp, komast að samkomulagi um lausn vandans og framkvæma 

lausnina. Þema þessarar kennsluaðferðar er sett fram í fjórum skrefum sem eru: vináttan, 

samvera í frímínútum, samvera í skólastofunni og samvera heima. Kennarar eiga að halda 

utan um umræður nemenda, vekja áhuga þeirra, kenna þeim að samhæfa ólík sjónarmið 
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og hvetja þau til sjálfstæðrar hugsunar. Markmiðið er að börn læri að setja sig í spor 

annarra og efli siðferðis- og félagsþroska sinn (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný 

Elíasdóttir, 2009).  

6.12 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (HAM; e. cognitive behavioral therapy) er sálfræðimeðferð fyrir 

einstaklinga sem eiga meðal annars í samskiptavanda, eru þunglyndir, með kvíðaraskanir, 

áfallastreituröskun, áráttu- og þráhyggju eða eru félagsfælnir. Þessi meðferð er viðamikil 

og góð leið fyrir börn jafnt sem fullorðna til að auka sjálfstraust sitt og komast hjá fælni 

(Fjölskylduhús, 2013). Markmið hugrænnar arferlismeðferðar er að hjálpa fólki að skilja 

þær tilfinningar og hugsanir sem það upplifir og fyrst og fremst að ná og viðhalda bata á 

þunglyndi. Fólk lærir að nota aðferðir til að hugsa á jákvæðan hátt og félagsfærni til að 

breyta hegðun sinni í hinu daglega lífi (Vallance og Garralda, 2008). 

Tilgangur HAM er að stöðva eða breyta ósjálfráðum hugsunum fólks sem geta 

komið upp þegar það finnur fyrir neikvæðum tilfinningum eins og depurð, leiða, kvíða og 

reiði. Þessar neikvæðu hugsanir verða til þess að fólki hættir til að bregðast illa við áreiti, 

árekstrum og þegar vandamál koma upp, sem veldur óæskilegri hegðun (Beck, 1997). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á virkni HAM við meðferð geðraskana. Meðferðin 

er talin mjög gagnleg, sérstaklega fyrir einstaklinga sem kljást við þunglyndi og/eða 

kvíðaraskanir og hún nýtist börnum í félagslegum vandræðum (Butler, Chapman, Forman 

og Beck, 2006). 

6.13 Samantekt 

Hér hafa verið nefndar ýmsar leiðir sem í boði eru til að bæta félagslega stöðu barna. Í 27. 

grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að aðildarríki skulu sjá til þess að öll börn 

búi við aðstæður sem stuðla að félagslegum og andlegum þroska þeirra. Foreldrar bera 

ábyrgð á framfærslu og öðrum lífsskilyrðum barna sinna og því skulu aðildarríki tryggja 

foreldrum fjárhagsaðstoð og úrræði til stuðnings ef þörf krefur (Umboðsmaður barna, án 

árs). Þegar foreldrar og umönnunaraðilar barna sem eiga erfitt félagslega byrja að leita sér 

úrræða er oftast leitað fyrst til deildarstjóra leikskólans eða kennara barnsins í þeim skóla 

sem það sækir. Þessir aðilar geta leitað svara hjá yfirmönnum sínum eða sótt um að barn 

fái aðgang að sálfræðingi eða félagsráðgjafa sem sérhæfir sig í að veita aðstoð af þessu 

tagi. 

Gagnsemi og ávinningur aðferðanna sem nefndar voru í þessum kafla eru að þær 

bjóða upp á leiðir fyrir börn og unglinga sem eiga erfitt félagslega. Þau börn eignast ekki 

vini auðveldlega og því þurfa þau hjálp eins og leiðsögn leiðbeinenda. Sum börn hafa litla 
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félagsfærni og með hjálp er þeim kennd færni í samskiptum, að setja sig í spor annarra, 

hvað sé æskileg hegðun og í flestum tilvikum eru settar reglur sem börn fara eftir. Börnin 

læra af kennurum sínum og jafnöldrum og ávinningurinn af því er til dæmis 

tilfinningastjórnun, bætt sjálfsmynd og jákvæð hegðun eins og kurteisi, blíða og ástúð. 

Margar af þessum leiðum fela í sér samskipti við jafnaldra en rannsóknir sýna að 

félagsþroski eflist við þátttöku barna innan jafningjahóps, samskiptahæfileikar aukast og 

við það styrkist sjálfsmynd þeirra. 

Ef grunur leikur á að barn eigi í erfiðleikum félagslega er nauðsynlegt að bæði 

kennarar og foreldrar bregðist við. Í Barnasáttmálanum og á fleiri stöðum þar sem kveðið 

er á um réttindi barna og unglinga er oftast komið inn á mikilvægi foreldra í uppeldi barna 

sinna. Nauðsynlegt er að foreldrar og kennarar afli sér upplýsinga um mismunandi úrræði 

og finni úrræði sem hentar best fyrir barnið. Hafa ber í huga að leið sem hentar einu barni 

og í ákveðnum aðstæðum þarf ekki endilega að henta öðru barni eða öðrum aðstæðum. 
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7 Lokaorð 

Þegar vinnan við þessa ritgerð hófst lögðu höfundar upp með að leita svara við því hvað 

veldur því að sum börn eiga erfitt með að eignast vini, er hafnað eða eru útilokuð. Hvaða 

áhrif hefur félagsleg höfnun, útilokun og vinaleysi á börn? Einnig vildu höfundar kynna sér 

mismunandi leiðir til að koma auga á félagslega illa stödd börn og skoða mismunandi 

leiðir til að hjálpa þessum börnum og bæta stöðu þeirra. Höfundar telja að þessi ritgerð 

geti nýst öllum þeim sem koma að uppeldi, umönnun og kennslu barna, svo sem 

foreldrum, kennurum, stuðningsfulltrúum, frístundakennurum, félagsráðgjöfum og 

þjálfurum. 

Höfundum þótti nauðsynlegt að fjalla ítarlega um félagsfærni en það er vítt hugtak 

sem nær yfir nokkrar gerðir færni. Góð félagsfærni hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust og 

sjálfsmynd barna. Höfundar telja að þetta tvennt auki vellíðan nemenda og hjálpi þeim að 

mynda vináttutengsl og viðhalda þeim. Félagsfærni er lært atferli og því er mikilvægt að 

leggja aukna áherslu á félagsfærninám strax á leikskólaaldri. 

Vináttusambönd geta verið fólki mjög mikilvæg. Þau hafa meðal annars jákvæð 

áhrif á námsgetu og líðan. Vinaleysi getur aftur á móti valdið mikilli vanlíðan og sársauka 

sem getur svo haft neikvæðar afleiðingar á þroska barna og valdið aðlögunarvandamálum 

síðar meir (Lansford, Criss, Pettit, Dodge og Bates, 2003). Vinalaus börn eru líklegri en 

önnur börn til að verða fyrir höfnun og vera útilokuð af jafningjum sínum. Einnig er 

algengt að þau þjáist af einmanaleika og þau eiga til að hætta fyrr í skóla. Höfundar 

komust að því að fjöldi vina skiptir litlu máli því þó að barn eigi aðeins einn náinn vin getur 

það haft jákvæð áhrif og börn þjást þá síður af einmanaleika en ella. Það eru gæði 

vináttunnar ekki fjöldi vina sem virðast skipta hvað mestu máli (Dunn, 2004).   

Útilokun felst í því að þolandi er skilinn útundan, hann er hunsaður og/eða 

útilokaður frá hópnum. Oft er látið eins og viðkomandi sé ekki á staðnum, hann 

baktalaður og búnar til sögusagnir um hann (Suckling og Temple, 2002). Höfnun er 

flokkuð í virka og óvirka höfnun en virk höfnun felur í sér stríðni, háð og andstyggilegar 

athugasemdir á meðan óvirk höfnun er það þegar einhver er skilinn útundan og hunsaður 

(Kennedy-Moore, án árs; McDougall, Hymel, Vaillancourt, Mercer, 2001; Williams, Forgas 

og Hippel, 2005). Útilokun og óvirk höfnun eru mjög lík hugtök og afleiðingar þeirra geta 

verið svipaðar. Hvort tveggja tengist því að viðkomandi er skilinn útundan og hann 

hunsaður. Jafnvel væri hægt að sameina hugtökin og óvirk höfnun gæti þá fallið undir 
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útilokun. Þá myndi útilokun ná yfir hunsun á meðan höfnun tengdist stríðni og meiðandi 

athugasemdum. 

Að vera ekki meðtekinn og geta ekki tengst öðru fólki getur valdið miklum 

sársauka og vanlíðan. Flest höfum við mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti við 

aðra (Baumeister og Leary, 1995; Schoch, Nikitin, og Freund, 2015). Innileg samskipti eru í 

raun nauðsynleg andlegu heilbrigði okkar (Maslow, 1954). Því getur félagsleg útilokun og 

höfnun verið mjög sársaukafull og haft einkar slæm áhrif á velferð okkar og tilfinningalíf. 

Að fá ekki að vera hluti af hópnum getur haft mjög neikvæð áhrif á einstakling og þessi 

neikvæðu áhrif geta verið til staðar þrátt fyrir að aðstæður hans séu orðnar allt aðrar og 

hann ekki lengur útilokaður frá hópnum (Boulton og Hawker, 2000). Höfnun og útilokun 

getur leitt til þess að áhugi fyrir skólagöngu dvínar og sálræn og líkamleg vandamál bætast 

við í kjölfarið sem birtast í þunglyndi, kvíða, verri svefni, aukinni árásargirni og 

andfélagslegri hegðun (Juvonen og Graham, 2001; Micklewright, 2002; DeWall, Deckman, 

Pond og Bonser, 2011).  

Ef ekkert er gert við útilokun og höfnun í barnæsku geta áhrifin varað langt fram á 

fullorðinsár. Þessi neikvæðu áhrif felast til að mynda í slæmri sjálfsmynd, litlu sjálfstrausti, 

þunglyndi, kvíða, einmanaleika og andfélagslegri hegðun. Auk þess getur viðkomandi átt 

erfitt með að treysta og hleypa öðru fólki að sér á fullorðinsárum sem getur valdið 

erfiðleikum við að stofna til og viðhalda vina- og parasamböndum (Bierman, 2003; Killen, 

Rutland og Ruck, 2011). 

Komið hefur í ljós að algengt er að börn sem skera sig úr á einhvern hátt séu í 

aukinni hættu á að lenda í félagslegum erfiðleikum, svo sem börn sem eiga við fötlun eða 

þroskahömlun að stríða og börn með annan litarhátt, trú eða af öðrum uppruna. Einnig 

geta ýmis hegðunarvandkvæði haft áhrif, til að mynda hefur komið fram að börn með 

skerta félagsfærni eru líklegri en önnur börn til að vera hafnað af jafningjum (Bierman, 

2003). Skert félagsfærni er ekki einungis ein af ástæðunum fyrir að börnum sé hafnað 

heldur er hún einnig möguleg afleiðing höfnunar (Charles, 1982). Það þýðir að mögulega 

er börnum með skerta félagsfærni hafnað og er það þá afleiðing höfnunar og útilokunar. 

Ef barn hefur orðið fyrir langvarandi höfnun eða útilokun getur það haft slæm áhrif á 

félagsfærni þress, sem gerir því ennþá erfiðara fyrir að komast inn í hópinn. Því er hægt að 

velta því fyrir sér hvort kom á undan – höfnun eða skert félagsfærni. Höfundar telja að 

það sé misjafnt eftir hverju máli fyrir sig. Stundum er börnum með skerta félagsfærni 

hafnað af jafnöldum en einnig er skert félagsfærni möguleg afleiðing höfnunar. Börn með 

árásargirni og samskiptaerfiðleika eru enn fremur líklegri til að vera hafnað en 

viðkunnanleg börn (Unnever og Cornell, 2003). Auk þess getur það reynst börnum sem 
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eru hlédræg og feimin erfitt að eignast vini og vera meðtekin af hópnum (Parker og Asher, 

1987). Höfundar telja nauðsynlegt að börn séu frædd um fordóma, fjölbreytileika og 

umburðarlyndi. Allir eiga að fá að vera þeir sjálfir án þess að verða fyrir einelti eða stríðni. 

Brýnt er að huga að því hvernig hægt sé að koma auga á börn sem glíma við 

útilokun, höfnun og vinaleysi og bæta félagslega stöðu þeirra. Hér að framan var fjallað 

um tengslarit, sjálfskannanir og mikilvægi þess að þekkja ummerki félagslegra vandamála. 

Höfundar telja að þessar leiðir geti verið árangursríkar til að koma auga á börn sem eiga í 

erfiðleikum og vantar aðstoð. Kennarar geta meðal annars notað þessar aðferðir ef þeir 

vilja skoða félagslega stöðu barna, líðan þeirra, félagstengsl og vináttusambönd innan 

bekkjarins. 

Mjög mikilvægt er að bæði foreldrar og kennarar hafi augun opin og séu meðvitaðir 

um möguleg félagsleg vandamál hjá börnum. Þegar grunur vaknar um að barn eigi erfitt 

félagslega er mikilvægt að ræða við barnið og komast til botns í því hvort að vandamál sé í 

raun til staðar. Sé svo er nauðsynlegt að bregðast við og aðstoða barnið til að koma í veg 

fyrir frekari vandamál. Með því að bregðast strax við er hægt að minnka og jafnvel koma í 

veg fyrir bæði skammtíma- og langtímavandamál sem geta fylgt félagslegum erfiðleikum. 

Þannig má koma strax í veg fyrir frekari vandamál sem geta fylgt barninu eftir langt fram á 

fullorðinsár (Killen, Rutland og Ruck, 2011). 

Höfundar telja að hægt sé að bæta heilsu barna, andlega jafnt sem líkamlega, með 

bættu skólastarfi og samfélagi, svo og með opinni umræðu og fræðslu um eineltismál. 

Fræðsla um afleiðingar eineltis þyrfti að fara fram strax á yngstu stigum grunnskóla. 

Jafnvel mætti bæta fræðslunni inn í lífsleiknikennslu fimmta bekkjar en best væri þó ef sú 

kennsla myndi byrja fyrr. Fræðsla kennara, foreldra og umönunaraðila barna skiptir einnig 

miklu máli þar sem þessir aðilar hafa mikil áhrif á þroska barna. Þá má spyrja hvort 

fræðsla mætti fara fram í foreldraráðum, til dæmis í formi reglulegra námskeiða eða 

viðburða þar sem kennari eða foreldrafulltrúi myndi halda fyrirlestur og fræðslu um 

einelti og þau úrræði sem í boði eru fyrir félagslega illa stödd börn. 
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