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Ágrip	  	  

	  

Til	  þess	  að	  einstaklingar	  geti	  tekið	  virkan	  þátt	  í	  því	  sem	  samfélagið	  býður	  uppá	  er	  

mikilvægt	  fyrir	  þá	  að	  hafa	  góða	  félagsfærni.	  Hugtakið	  félagsfærni	  vísar	  til	  þess	  hvernig	  

börn	  hafa	  samskipti	  við	  jafnaldra	  sína,	  leysa	  úr	  ágreiningi	  og	  kynnast	  öðrum.	  Góð	  

félagsfærni	  er	  mjög	  mikilvæg	  öllum	  og	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  börn	  með	  slaka	  félagsfærni	  

eru	  líklegri	  en	  þau	  sem	  hafa	  sterka	  félagsfærni	  til	  að	  verða	  félagslega	  einangruð.	  
Afleiðingarnar	  eru	  t.d.	  hætta	  á	  að	  verða	  lögð	  í	  einelti	  eða	  verða	  útilokuð	  frá	  hópi	  sem	  

getur	  leitt	  til	  andlegra	  kvilla	  á	  borð	  við	  þunglyndi	  og	  kvíða.	  

	  Markmið	  þessarar	  ritgerðar	  er	  að	  skoða	  hvort	  það	  sé	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  

barna,	  fatlaðra	  og	  ófatlaðra	  og	  félagsfærni	  þeirra.	  Íþróttaiðkun	  hefur	  aukist	  til	  muna	  á	  
síðustu	  árum.	  Börn	  byrja	  nú	  mun	  yngri	  að	  æfa	  íþróttir	  heldur	  en	  tíðkaðist	  áður	  fyrr.	  Börn	  
fara	  því	  mörg	  í	  einhvers	  konar	  íþróttaiðkun	  eftir	  skóla	  þar	  sem	  þau	  hitta	  önnur	  börn	  sem	  

hafa	  sama	  áhugamál	  og	  þau.	  Í	  ritgerðinni	  er	  leitað	  í	  smiðju	  ýmiss	  fræðilegs	  efnis	  um	  
félagsfærni	  barna	  og	  íþróttir	  og	  fjallað	  um	  niðurstöður	  rannsókna	  á	  sambandi	  
íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna.	  Helstu	  niðurstöður	  ritgerðarinnar	  eru	  þær	  að	  íþróttir	  

efla	  marga	  þætti	  sem	  styrkja	  góða	  félagsfærni	  hjá	  börnum.	  Niðurstöður	  þessar	  má	  nýta	  til	  
þess	  að	  upplýsa	  foreldra/forráðamenn	  um	  jákvæð	  áhrif	  íþróttaiðkunar	  og	  hvernig	  hægt	  er	  

að	  hjálpa	  börnum	  að	  styrkja	  félagsfærni	  sína.	  
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Formál	  

Þegar	  það	  kom	  að	  því	  að	  velja	  ritgerðarefni	  í	  lokaverkefni	  mitt	  til	  BA-‐prófs	  var	  lítið	  

annað	  sem	  kom	  til	  greina	  en	  að	  skrifa	  um	  eitthvað	  sem	  tengist	  íþróttum.	  Það	  var	  þó	  ekki	  

fyrr	  en	  frænka	  mín	  sagði	  við	  mig	  þegar	  við	  sátum	  á	  spjalli	  ,,í	  íþróttum	  kynntist	  ég	  vinum	  
sem	  ég	  mun	  eiga	  að	  elífu”	  sem	  ég	  tók	  endanlega	  þá	  ákvörðun	  að	  skrifa	  um	  íþróttir	  og	  

félagsfærni	  barna.	  

Alla	  mína	  skólagöngu	  hef	  ég	  átt	  rosalega	  erfitt	  með	  ritgerðarskrif.	  Þessi	  ritgerð	  var	  
mér	  því	  mjög	  erfið	  og	  er	  ég	  þakklát	  fyrir	  alla	  þá	  aðstoð	  og	  stuðning	  sem	  ég	  hef	  fengið	  við	  

gerð	  hennar.	  Ég	  vil	  þakka	  leiðbeinanda	  mínum	  Steingerði	  Ólafsdóttir	  fyrir	  góða	  ráðgjöf	  við	  

yfirlestur	  verkefnisins,	  skjót	  svör	  við	  öllum	  mínum	  spurningum	  og	  allri	  þeirri	  hjálp	  sem	  hún	  

veitti	  mér	  við	  gerð	  verkefnisins.	  Ég	  vil	  þakka	  Karitas	  Hörpu	  vinkonu	  minni	  fyrir	  þolinmæði	  

og	  alla	  þá	  hjálp	  sem	  hún	  veitti	  mér	  og	  þakka	  Margréti	  Katrínu	  vinkonu	  minni	  fyrir	  stuðning	  
og	  hvatningu	  á	  meðan	  vinnan	  að	  þessu	  verkefni	  stóð.	  Ég	  vil	  þakka	  mömmu	  minni	  

Svanhvíti	  Kristjánsdóttur	  fyrir	  að	  hafa	  hvatt	  mig	  áfram	  og	  haft	  trú	  á	  því	  að	  ég	  gæti	  klárað	  
þetta	  nám	  þegar	  ég	  hafði	  ekki	  mikla	  trú	  á	  því	  sjálf	  og	  fyrir	  að	  hafa	  alltaf	  verið	  til	  staðar	  
fyrir	  mig.	  Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  pabba	  mínum	  Einari	  Öder	  Magnússyni	  fyrir	  allan	  þann	  

stuðning	  sem	  hann	  gaf	  mér	  þegar	  ég	  byrjaði	  í	  náminu,	  hann	  hafði	  alltaf	  mikla	  trú	  á	  mér	  og	  
hvatti	  mig	  áfram	  þegar	  hlutirnir	  gengu	  ekki	  eins	  og	  skyldi.	  Við	  gerð	  verkefnisins	  hafði	  ég	  
alltaf	  bak	  við	  eyrað	  orðatiltæki	  sem	  hann	  sagði	  oft	  við	  mig	  ,,oft	  þegar	  á	  að	  gera	  betur	  en	  

vel,	  fer	  oft	  verr	  en	  illa”.	  Ég	  veit	  að	  hann	  hefði	  orðið	  stoltur	  af	  þessu	  verkefni.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  

Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  

verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf(ur)	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  

missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1 Inngangur	  	  

Allt	  okkar	  líf,	  alla	  daga	  notumst	  við	  við	  félagsfærni.	  Félagsfærni	  er	  hegðun	  sem	  börn	  læra	  

og	  þróa	  með	  sér	  í	  gegnum	  allt	  sitt	  lífsskeið	  alveg	  frá	  því	  að	  þau	  fæðast	  (Sigrún	  
Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Það	  hvernig	  okkur	  vegnar	  í	  námi,	  félagslegum	  samskiptum	  og	  

daglegu	  lífi	  veltur	  allt	  á	  félagsfærni	  okkar	  (Lv	  og	  Takami,	  2015).	  Félagsfærni	  er	  mjög	  

mikilvæg	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  og	  viðhalda	  góðum	  samböndum	  við	  aðra	  (Sigrún	  
Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Börn	  með	  góða	  félagsfærni	  hafa	  góða	  samskiptahæfni,	  vinna	  vel	  

með	  öðrum,	  skilja	  tilfinningar	  sínar	  og	  annarra,	  hafa	  trú	  á	  eigin	  getu	  og	  góða	  sjálfsmynd	  

(Lv	  og	  Takami,	  2015).	  Hinsvegar	  eru	  börn	  sem	  hafa	  lélega	  félagsfærni	  líklegri	  til	  þess	  að	  

sýna	  af	  sér	  áhættuhegðun,	  leggja	  aðra	  í	  einelti,	  ganga	  verr	  í	  námi,	  líklegri	  til	  að	  vera	  

einmana	  og	  hafa	  slæma	  andlega	  heilsu.	  	  

Það	  er	  margt	  sem	  getur	  stuðlað	  að	  bættri	  félagsfærni	  barna	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  
Félagsfærni	  barna	  þróast	  meðal	  annars	  í	  gegnum	  samskipti	  við	  jafnaldra,	  t.d.	  í	  gegnum	  

leik,	  íþróttir	  eða	  tómstundastarf	  (Ladd,	  1999).	  Þátttaka	  í	  íþróttum	  getur,	  þegar	  rétt	  þjálfun	  
er	  til	  staðar,	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  líkamlegan,	  andlegan	  og	  félagslegan	  þroska	  barna,	  og	  
skiptir	  þá	  ekki	  máli	  hvort	  um	  er	  að	  ræða	  fötluð	  eða	  ófötluð	  börn	  (Washington	  o.fl.,	  2001).	  

Íþróttaiðkun	  gefur	  börnunum	  tækifæri	  á	  að	  þróa	  vináttu	  við	  liðsfélaga	  og	  aðra	  iðkendur,	  
læra	  að	  vinna	  með	  öðrum,	  hafa	  samskipti	  við	  aðra	  og	  vera	  hluti	  af	  heild	  (Shernoff	  og	  

Vendell,	  2007).	  

Félagsfærni	  öðlast	  fólk	  ekki	  í	  einangrun	  (Warnes,	  Sheridan,	  Geske	  og	  Warnes,	  2005).	  

Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  athuga	  hvað	  það	  er	  sem	  getur	  haft	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barna	  og	  
hvað	  getur	  átt	  þátt	  í	  því	  að	  efla	  og	  styrkja	  hana.	  Markmið	  þessarar	  ritgerðar	  er	  því	  að	  
skoða	  hvort	  það	  sé	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  (fatlaðra	  og	  ófatlaðra)	  og	  

félagsfærni	  þeirra.	  	  

Til	  að	  nálgast	  markmið	  ritgerðarinnar	  verður	  fjallað	  um	  kenningar	  fræðimanna	  á	  

hugtökunum	  félagsfærni	  og	  íþróttir.	  Fjallað	  verður	  um	  tvo	  meginþætti	  félagsfærni:	  
samskiptahæfni	  og	  sjálfsmynd	  og	  hvernig	  þessir	  þættir	  tengjast	  íþróttaiðkun.	  Einnig	  

verður	  skoðað	  hvernig	  félagsfærni	  er	  mæld,	  en	  það	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  mæla	  

félagsfærni	  til	  þess	  að	  sjá	  hvaða	  þættir	  félagsfærni	  það	  eru	  sem	  barn	  mögulega	  skortir	  og	  

til	  að	  meta	  hvort	  t.d.	  íþóttaiðkun	  efli	  einhverja	  þætti	  félagsfærni	  barnsins	  og	  þá	  hvaða.	  	  

Fjallað	  verður	  um	  tilgang	  og	  skilgreiningar	  á	  skipulögðu	  íþróttastarfi,	  skólaíþróttum	  og	  
einnig	  íþróttir	  barna	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu.	  Þegar	  meginhugtök	  hafa	  verið	  
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skilgreind	  verða	  niðurstöður	  rannsókna	  á	  sambandi	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  

reifaðar.	  Að	  lokum	  verða	  svo	  lykilþættir	  ritgerðarinnar	  dregnir	  saman	  og	  

rannsóknarspurningunni	  svarað.	  

Megin	  rannsóknarspurning	  ritgerðarinnar	  er:	  Er	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna,	  

fatlaðra	  og	  ófatlaðra	  og	  félagsfærni	  þeirra?	  Við	  þessa	  rannsóknarspurningu	  er	  sett	  fram	  

ein	  undirspurning:	  Er	  munur	  á	  félagsfærni	  barna	  sem	  stunda	  íþróttir	  og	  þeirra	  sem	  ekki	  

stunda	  neinar	  íþróttir	  og	  í	  hverju	  felst	  hann?	  Í	  ritgerðinni	  verður	  einblínt	  á	  börn	  á	  aldrinum	  
5-‐18	  ára.	  Á	  þessu	  aldursskeiði	  þroskast	  börn	  mikið	  og	  upplifa	  einnig	  ýmsar	  líffræðilegar,	  

sálfræðilegar	  og	  félagslegar	  breytingar	  (Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola,	  

2010).	  Höfundur	  telur	  þetta	  aldursbil	  því	  hentugast	  til	  þess	  að	  varpa	  ljósi	  á	  félagsfærni	  

barna.	  Niðurstöður	  ritgerðarinnar	  gætu	  nýst	  foreldrum/forráðamönnum	  við	  að	  hjálpa	  

börnum	  sínum	  að	  styrkja	  félagsfærni	  sína.	  Þær	  gætu	  einnig	  nýst	  fólki,	  sem	  starfar	  á	  

vettvangi	  íþrótta,	  við	  að	  gera	  sér	  betur	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  þess	  að	  þjálfun	  stuðli	  að	  
vináttu	  og	  samkennd	  vegna	  þeirra	  áhrifa	  sem	  íþróttir	  geta	  haft	  á	  þroska	  barna.	  

Niðurstöður	  gætu	  einnig	  hjálpað	  bæði	  foreldrum/forráðarmönnum	  og	  
íþróttahreyfingunni	  að	  átta	  sig	  betur	  á	  mikilvægi	  félagsfærni	  og	  hverstu	  stórt	  hlutverk	  
íþróttahreyfingin	  getur	  haft	  í	  því	  að	  styrkja	  félagsfærni	  barna.	  	  
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2 Félagsfærni	  

Félagsfærni	  (e.	  social	  skills)	  og	  félagshæfni	  (e.	  social	  competence)	  eru	  tvö	  hugtök	  sem	  

notuð	  eru	  yfir	  færni/hæfni	  einstaklinga	  í	  samskiptum	  við	  aðra,	  hegðun	  einstaklinga	  í	  
samskiptum,	  hvernig	  við	  vinnum	  með	  öðrum,	  leysum	  ágreiningsmál	  og	  sýnum	  samkennd	  

(Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Misjafnt	  er	  eftir	  fræðimönnum	  hvor	  orðið	  þeir	  nota	  og	  

hvort	  þeir	  geri	  nokkurn	  greinamun	  á	  þessum	  tveim	  hugtökum,	  en	  þau	  ná	  bæði	  yfir	  sömu	  
þætti	  viðurkenndrar	  félagslegrar	  hegðunar.	  	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  hugtakið	  félagsfærni.	  Til	  þess	  að	  svara	  spurningunni	  

,,hvað	  er	  félagsfærni?”	  verða	  skilgreiningar	  fræðimanna	  á	  hugtakinu	  skoðaðar,	  fjallað	  um	  

hvernig	  hún	  mótast	  frá	  barnæsku	  og	  hugtakið	  sjálfsmynd	  útskýrt.	  Hugtakið	  
samskiptahæfni	  verður	  einnig	  skilgreint	  og	  fjallað	  um	  hvernig	  félagsfærni	  er	  mæld.	  

2.1 	  Hvað	  er	  félagsfærni?	  

Hugtakið	  félagsfærni	  virðist	  vera	  nokkurs	  konar	  yfirhugtak	  sem	  nær	  yfir	  nokkra	  þætti	  sem	  
allir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  skipta	  máli	  fyrir	  hegðun	  og	  færni	  fólks	  í	  samskiptum	  við	  aðra	  

(Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Þessir	  þættir	  eru	  samskiptahæfni,	  trú	  á	  eigin	  getu	  og	  

sjálfsmynd.	  Til	  þess	  að	  geta	  tekið	  virkan	  þátt	  í	  því	  sem	  samfélagið	  býður	  uppá	  er	  mikilvægt	  

að	  búa	  yfir	  félagsfærni.	  Um	  er	  að	  ræða	  færni	  sem	  fólk	  öðlast	  smám	  saman	  yfir	  allt	  sitt	  
lífsskeið.	  

Samkvæmt	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  miðar	  félagsfærni	  að	  því	  að	  geta	  haft	  
árangursrík	  og	  jákvæð	  samskipti	  við	  aðra.	  Börn	  sem	  hafa	  góða	  félagsfærni	  eru	  mun	  líklegri	  

til	  þess	  að	  eiga	  frumkvæðið	  að	  samskiptum	  við	  aðra,	  viðhalda	  samskiptum	  og	  aðlaga	  sig	  

betur	  að	  breyttum	  aðstæðum	  heldur	  en	  börn	  sem	  ekki	  hafa	  sterka	  félagsfærni.	  Talið	  er	  að	  
grunnurinn	  að	  lífshamingju	  og	  lífsfyllingu	  hvers	  einstaklings	  sé	  þroskuð	  félagsfærni.	  

Undirstaða	  félagsfærni	  er	  góð	  og	  heilbrigð	  sjálfsmynd.	  Góð	  félagsfærni	  er	  lykillinn	  að	  

árangursríku	  lífi	  og	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  námsárangur	  barna	  (Katherine	  Preston,	  2015).	  

Fræðimenn	  skilgreina	  félagsfærni	  á	  mismunandi	  hátt	  þótt	  svo	  að	  hugmyndafræðin	  sé	  

sú	  sama.	  Katherine	  Preston	  (2015)	  skilgreinir	  félagsfærni	  sem	  félagslega	  viðurkennda	  

lærða	  hegðun	  sem	  gerir	  einstaklingum	  kleift	  að	  hafa	  samskipti	  á	  áhrifaríkan	  hátt	  við	  aðra	  

og	  forðast	  þess	  að	  svara	  á	  óviðunandi	  hátt.	  Á	  sama	  hátt	  telja	  Cynthia	  Waugh	  og	  Joan	  
Peskin	  (2015)	  að	  félagsfærni	  sé	  meira	  en	  að	  geta	  skilgreint	  og	  sett	  nafn	  á	  tjáningu	  

tilfinningar	  eða	  þulið	  upp	  samfélagslegar	  reglur.	  Félagsfærni	  felst	  í	  því	  að	  geta	  greint	  í	  

sundur	  viðeigandi	  og	  óviðeigandi	  hegðun	  og	  geta	  notfært	  sér	  þá	  þekkingu	  á	  sveigjanlegan	  
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hátt.	  Að	  geta	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  og	  tekið	  tillit	  til	  þess	  hvað	  aðrir	  vita,	  vilja,	  halda	  og	  trúa	  og	  

geta	  fullnægt	  væntingum	  annara	  með	  tilliti	  til	  þeirra	  skoðana.	  Ef	  einstaklingur	  er	  fær	  um	  

þessa	  þætti	  er	  hann	  fær	  um	  að	  rækta	  og	  endurgjalda	  góða	  vináttu.	  Það	  að	  mynda	  sérstakt	  

og	  náið	  vinasamband	  við	  aðra	  manneskju	  er	  lykillinn	  að	  þroska	  góða	  félagslega	  hæfni.	  

Samkvæmt	  Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot	  (2005)	  veitir	  vinskapur	  börnum	  upplýsingar	  um	  þau	  

sjálf,	  aðra	  og	  heiminn,	  fyrirmyndir	  af	  nánu	  sambandi	  sem	  byggist	  á	  aðstoð,	  trausti	  og	  

umhyggju	  og	  grunninn	  í	  að	  mynda	  undirstöður	  margra	  félagslegra	  þátta	  eins	  og	  til	  dæmis	  

samvinnu,	  samskipti	  o.fl.	  

	   Jakob	  Smári	  (1993)	  skiptir	  félagsfærni	  í	  þrjá	  meginþætti;	  tjáningarfærni,	  

túlkunarhæfni	  og	  hæfnina	  til	  að	  bregðast	  við	  í	  samræmi	  við	  aðstæður.	  Tjáningarfærni	  er	  

færnin	  til	  að	  geta	  tjáð	  sig	  við	  aðra	  einstaklinga	  bæði	  með	  og	  án	  orða,	  tjá	  eigin	  tilfinningar,	  
óskir	  eða	  skoðanir.	  Túlkunarhæfni	  felst	  í	  því	  að	  geta	  túlkað	  orð	  og	  hegðun	  annarra.	  

Einstaklingar	  sem	  hafa	  slaka	  túlkunarhæfni	  lenda	  oft	  í	  því	  að	  mistúlka	  hegðun	  annara,	  
taka	  því	  sem	  aðrir	  segja	  á	  neikvæðan	  hátt	  vegna	  rangtúlkunar	  á	  t.d.	  svipbrigðum.	  Hæfnin	  

til	  að	  bregðast	  við	  í	  samræmi	  við	  aðstæður,	  að	  geta	  lesið	  í	  aðstæður	  og	  vita	  hvað	  er	  

viðeigandi	  að	  segja	  eða	  gera	  hverju	  sinni.	  Þessir	  þrír	  þættir	  eru	  mjög	  mikilvægir	  til	  þess	  að	  	  	  

þróa	  góða	  félagsfærni.	  Góð	  félagsfærni	  er	  lykillinn	  að	  árangursríku	  lífi	  og	  hefur	  mikil	  áhrif	  
á	  námsárangur	  barna	  (Katherine	  Preston,	  2015).	  	  

Lu	  Lv	  og	  Kazushi	  Takami	  (2015)	  skilgreina	  félagsfærni	  sem	  hugtak	  yfir	  hæfni	  

einstaklinga	  í	  samskiptum	  og	  mannlegri	  hegðun.	  Þegar	  einstaklingar	  tala	  við	  eða	  eiga	  í	  
samskiptum	  við	  aðra	  nota	  þeir	  færni	  (e.	  skills)	  bæði	  í	  orðum	  og	  með	  óyrtri	  tjáningu	  til	  þess	  

að	  hjálpa	  þeim	  að	  skilja	  hinn	  einstaklinginn,	  mæta	  hugsanlegra	  miða	  og	  þar	  af	  leiðandi	  
þróa	  mannlega	  hegðun.	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2007)	  telur	  að	  samskipahæfni	  sé	  sá	  
þáttur	  sem	  myndi	  grunninn	  af	  félagsfærni	  einstaklinga.	  Hún	  skilgreinir	  félagfærni	  sem	  

nokkurskonar	  yfirhugtak	  yfir	  þá	  hæfnisþætti	  sem	  sameinast	  saman	  í	  hugsun	  einstaklinga	  
og	  daglegum	  samskiptum	  þeirra.	  Hugtakið	  felur	  í	  sér	  skilning	  einstaklinga	  á	  samskiptum,	  

hæfni	  þeirra	  í	  samskiptum	  og	  skilningi	  á	  siðum	  og	  venjum	  annarra	  einstaklinga.	  	  

	   Samkvæmt	  Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot	  (2005)	  byrja	  börn	  strax	  á	  leikskólaaldri	  að	  þróa	  
félagsfærni	  sína.	  Börn	  á	  leikskólaaldri	  læra	  snemma	  að	  fylgja	  reglum,	  og	  gera	  greinarmun	  

á	  hvað	  er	  rétt	  og	  hvað	  er	  rangt.	  Þau	  læra	  einnig	  með	  aldrinum	  að	  breiða	  yfir	  særðar	  

tilfinningar	  og	  sættast	  við	  vin	  og	  verða	  smám	  saman	  fær	  um	  að	  láta	  ekki	  ágreining	  trufla	  
sig	  í	  að	  klára	  tiltekin	  verkefni.	  Börn	  á	  leikskólaaldri	  þróa	  einnig	  félagsfærni	  sína	  í	  gegnum	  

leik	  t.d.	  þykjustuleiki.	  Í	  leiknum	  læra	  börn	  að	  hafa	  samskipti	  við	  hvort	  annað	  og	  læra	  að	  

deila	  og	  skiptast	  á	  hlutum.	  Leikir	  leiksólabarna	  eru	  þó	  nokkuð	  innihaldslausir,	  lúta	  engum	  

reglum	  og	  fara	  að	  mestu	  leiti	  fram	  samkvæmt	  fyrirmælum	  leikskólakennara.	  Börnin	  fá	  þó	  
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að	  nota	  ímyndunarafl	  sitt	  í	  þessum	  leikjum	  og	  stjórna	  samræðunum	  sjálf	  sem	  hjálpar	  til	  

við	  að	  auka	  félagsþroska	  þeirra.	  

Félagsfærni	  barna	  byrjar	  þó	  ekki	  að	  þróast	  að	  alvöru	  fyrr	  enn	  á	  grunnskólaaldri,	  

eða	  miðbernsku	  (Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot,	  2005).	  Mikilvægt	  er	  að	  börn	  byrji	  að	  mynda	  

vinskap	  við	  önnur	  börn	  sem	  fyrst	  eftir	  að	  þau	  hefja	  skólagöngu.	  Vinskapur	  við	  aðra	  hefur	  

mikil	  áhrif	  á	  þróun	  félagsfærni	  barna.	  Í	  gegnum	  vinskap	  eflist	  sjálfsmynd	  og	  

samskiptahæfni	  þeirra,	  sem	  hvoru	  tveggja	  skiptir	  máli	  fyrir	  þróun	  félagsfærni.	  Líkt	  og	  

leikskólabörn,	  þróa	  börn	  í	  miðbernsku	  einnig	  félagsfærni	  sína	  í	  gegnum	  leik.	  Inntak	  leikja	  
hjá	  börnum	  á	  miðbernsku	  er	  þó	  flóknara	  og	  leikirnir	  innihalda	  oft	  fleiri	  reglur	  en	  leikir	  

leikskólabarna.	  Börnin	  sitja	  og	  tala	  saman,	  taka	  þátt	  í	  leikjum,	  koma	  sjálf	  með	  reglur,	  fylgja	  

reglunum	  eftir,	  leysa	  ágreiningsmál	  og	  bjarga	  sér	  sjálf.	  Allt	  eru	  þetta	  þættir	  sem	  þróa	  
félagsfærni	  þeirra.	  

Börnum,	  sem	  hafa	  slaka	  félagsfærni,	  vegnar	  almennt	  verr	  í	  námi	  og	  eru	  einnig	  
líklegri	  til	  að	  sýna	  af	  sér	  óæskilega	  hegðun	  en	  börn	  sem	  standa	  betur	  að	  vígi	  í	  samskiptum	  

við	  aðra	  (Vugt,	  Deković,	  Prinzie,	  Stams	  og	  Assher,	  2013).	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  kennarar	  

og	  foreldrar	  séu	  vakandi	  fyrir	  því	  hvernig	  börn	  haga	  sér	  innan	  um	  jafnaldra	  til	  þess	  að	  geta	  

gripið	  strax	  inní	  og	  hjálpað	  einstaklingnum	  að	  fóta	  sig	  félagslega.	  Ef	  börn	  eiga	  erfitt	  
félagslega	  er	  ráð	  að	  leita	  til	  sérfræðinga	  og	  fá	  félagsfærniþjálfun	  fyrir	  barnið.	  

Félagsfærniþjálfun	  snýst	  um	  að	  auka	  félagsfærni	  einstaklings	  þar	  sem	  hann	  lærir	  að	  byggja	  

upp	  og	  viðhalda	  jákvæðum	  tengslum	  við	  jafnaldra	  sína,	  að	  standa	  á	  sínu,	  sýna	  samúð	  og	  
sjálfstjórn.	  Einstaklingnum	  er	  kennt	  að	  þekkja	  félagsleg	  vandamál	  og	  hvernig	  hann	  getur	  

leyst	  þau	  með	  fullnægjandi	  hætti	  við	  raunverulegar	  aðstæður.	  

Félagsfærni	  er	  öllum	  mikilvæg.	  Félagsfærni	  þróast	  ekki	  eins	  hjá	  okkur	  öllum	  og	  geta	  

ýmsar	  raskanir	  átt	  þátt	  í	  því	  (Ratto,	  Turner-‐Brown,	  Rupp,	  Mesibov	  og	  Penn,	  2010).	  Þrátt	  

fyrir	  að	  barn	  sé	  greint	  með	  einhvers	  konar	  röskun	  eða	  skerðingu	  dregur	  það	  þó	  ekki	  úr	  

mikilvægi	  félagsfærni.	  Erfitt	  getur	  verið	  fyrir	  börn	  með	  t.d.	  einhverfu	  að	  styrkja	  

félagsfærni	  sína	  (Páll	  Magnússon,	  1993).	  Þau	  eiga	  erfiðara	  með	  að	  mynda	  tengsl	  en	  börn	  
sem	  ekki	  eru	  með	  einhverfu	  og	  eru	  gjarnan	  meðvitundarlítil	  um	  tilvist	  og	  tilfinningar	  

annarra.	  Misjafnt	  er	  þó	  eftir	  hverju	  barni	  hversu	  mikil	  eða	  líti	  skerðing	  þeirra	  er.	  Börn	  sem	  

eru	  lítið	  skert	  geta	  myndað	  töluverð	  tengsl	  við	  fullorðna	  en	  skerðingin	  kemur	  oftast	  fram	  í	  

vangetu	  til	  þess	  að	  tengjast	  við	  önnur	  börn	  og	  eignast	  leikfélaga.	  Unglingsárin	  (16-‐18	  ára)	  

eru	  mörgum	  einhverfum	  mjög	  erfið.	  Á	  því	  tímabili	  finna	  margir	  einhverfir	  unglingar	  fyrir	  

löngun	  til	  að	  eignast	  vini	  og	  þá	  ekki	  síst	  af	  gagnstæðu	  kyni	  en	  þá	  skortir	  félagsfærni	  til	  

þess.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  byrja	  að	  hjálpa	  börnum	  með	  einhverfu	  að	  styrkja	  félagsfærni	  

þeirra	  sem	  fyrst.	  
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Börn	  með	  einhverfu	  þurfa	  stuðning	  við	  að	  styrkja	  félagsfærni	  sína	  til	  þess	  að	  geta	  

þroskast	  til	  nokkurs	  sjálfstæðis	  á	  fullorðinsárum.	  (Ratto,	  Turner-‐Brown,	  Rupp,	  Mesibov	  og	  

Penn,	  2010).	  Á	  undanförnum	  árum	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  að	  einhverf	  börn	  ná	  miklum	  

framförum	  með	  því	  að	  sækja	  félagsfærnimeðferð	  (Páll	  Magnússon,	  1993).	  Því	  fyrr	  sem	  

meðferð	  getur	  hafist	  því	  markvissari	  er	  hún.	  Vegna	  framfara	  undanfarinna	  ára	  eru	  nokkrar	  

vonir	  bundnar	  við	  það	  að	  hópur	  einhverfra	  sem	  lifað	  geta	  tiltölulega	  sjálfstæðu	  lífi	  muni	  

stækka.	  Einhverfa	  er	  þó	  varanleg	  skerðing	  og	  þeir	  sem	  ná	  mestu	  framförunum	  í	  

félagsfærnimeðferðinni	  sýna	  þó	  alltaf	  einhver	  merki	  einhverfu	  alla	  sína	  ævi.	  

Börn	  með	  þroskahömlun	  eiga	  í	  hættu	  á	  að	  félagsfærni	  þeirra	  þroskist	  ekki	  eðlilega	  

sökum	  þeirrar	  skerðingar	  sem	  þau	  eru	  með,	  líkt	  og	  raunin	  er	  með	  einhverf	  börn	  (Marquis	  

og	  Baker,	  2015).	  Þroskahömlun	  er	  skilgreind	  sem	  ófullkominn	  eða	  staðnaður	  þroski	  
hugans	  sem	  einkennist	  af	  skerðingu	  á	  ýmiss	  konar	  færni	  sem	  kemur	  fram	  á	  þroskaskeiði	  

einstaklings	  (Tryggvi	  Sigurðsson,	  2008).	  Færnin	  sem	  um	  ræðir	  stuðlar	  að	  vitsmunaþroska,	  
málþroska,	  hreyfiþroska	  og	  félagsþroska.	  Mjög	  misjafnt	  er	  hversu	  mikil	  skerðing	  er	  til	  

staðar,	  sumir	  einstaklingar	  með	  þroskahömlun	  eru	  með	  mikla	  skerðingu	  á	  meðan	  aðrir	  

eru	  með	  mjög	  litla	  (Lewallen	  og	  Neece,	  2015).	  Börn	  með	  þroskahömlun	  eru	  viðkvæmari	  

en	  önnur	  fyrir	  streitu	  og	  eiga	  erfiðara	  með	  að	  mynda	  félagsleg	  tengsl.	  Þau	  þurfa	  einnig	  
mikla	  örvun	  og	  aðstoð	  við	  að	  styrkja	  félagsfærni	  sína.	  Það	  má	  lítið	  út	  af	  bregða	  til	  þess	  að	  

það	  hafi	  áhrif	  á	  félagsþroska	  barna	  með	  þroskahömlun.	  Þau	  geta	  samt	  sem	  áður	  þróað	  

með	  sér	  sterka	  félagsfærni	  eins	  og	  börn	  sem	  ekki	  eru	  með	  þroskahömlun,	  en	  þá	  er	  
mikilvægt	  að	  foreldrar,	  kennarar,	  þjálfarar	  og	  aðrir	  sem	  koma	  að	  barninu	  vinni	  saman	  og	  

hjálpi	  barninu	  að	  styrkja	  félagslega	  færni	  sína.	  	  

2.2 Sjálfsmynd	  

Ein	  af	  undirstöðum	  góðrar	  félagsfærni	  er	  góð	  sjálfsmynd	  (Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot,	  2005).	  

Með	  sjálfsmynd	  er	  átt	  við	  þær	  hugmyndir	  sem	  einstaklingur	  hefur	  um	  sjálfan	  sig.	  

Sjálfsmynd	  (e.	  self-‐image)	  felur	  í	  sér	  alla	  þá	  þætti	  sem	  einstaklingurinn	  notar	  til	  þess	  að	  
skilgreina	  sjálfan	  sig	  og	  aðgreina	  frá	  öðrum	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  1993).	  Hæfileikar	  

og	  færni,	  líkamleg	  einkenni	  og	  veraldleg	  gæði,	  félagslegir	  og	  sálrænir	  eiginleikar	  eru	  allt	  

þættir	  sem	  einstaklingur	  greinir	  í	  sjálfum	  sér	  og	  hann	  notar	  til	  að	  aðgreina	  sig	  frá	  öðrum.	  

Auk	  þessara	  þátta	  má	  nefna	  heimspekilega	  afstöðu,	  pólitíska	  hugmyndafræði,	  siðræn	  gildi	  

o.fl..	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  sjálfsmynd	  barna	  mótast	  að	  miklu	  leyti	  í	  gegnum	  þátttöku	  
þeirra	  í	  félagsstarfi	  sem	  yfirleitt	  liggur	  utan	  skóla	  eins	  og	  til	  dæmis	  íþróttastarf	  (Vanda	  

Sigurgeirsdóttir,	  2010).	  
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Sjálfstraust	  og	  sjálfsálit	  eru	  einnig	  hluti	  sjálfsmyndar	  okkar	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  

2007).	  Sjálfstraust	  hefur	  sá	  eða	  sú	  sem	  hefur	  trú	  á	  sjálfum	  sér.	  Þetta	  er	  skilgreining	  á	  

einstaklingi	  sem	  hefur	  trú	  á	  eigin	  getu,	  er	  fullviss	  um	  eigin	  verðleika	  og	  er	  sannfærður	  um	  

að	  geta	  framkvæmt	  það	  sem	  hann	  tekur	  sér	  fyrir	  hendur.	  Sjálfstraust	  tengist	  hæfni	  til	  

sjálfstjórnar	  t.d.	  að	  setja	  sér	  markmið,	  skipuleggja	  og	  huga	  að	  leiðum	  til	  þess	  að	  ná	  

tilsettum	  markmiðum.	  Þessi	  trú	  á	  eigin	  getu	  getur	  verið	  aðsæðubundin	  t.d.	  getur	  sama	  

manneskjan	  haft	  mikla	  trú	  á	  íþróttagetu	  sinni	  en	  litla	  trú	  á	  getu	  sinni	  í	  námi.	  Sjálfsálit	  er	  

nátengt	  því	  að	  hafa	  sjálfstraust	  en	  það	  hugtak	  er	  notað	  yfir	  það	  hvernig	  einstaklingur	  
metur	  sjálfan	  sig,	  þ.e.	  hvort	  hann	  sé	  ánægður	  með	  sig	  eða	  ekki.	  Einstaklingur	  sem	  er	  

ánægður	  með	  sjálfan	  sig	  og	  sannfærður	  um	  eigin	  verðleika	  hefur	  gott	  sjálfsálit.	  

Einstaklingur	  með	  lélegt	  sjálfsálit	  vanmetur	  eigin	  getu,	  er	  óánægður	  með	  sjálfan	  sig	  og	  
finnst	  hann	  stöðugt	  þurfa	  að	  sanna	  sig	  fyrir	  öðrum.	  	  

Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir	  (1993)	  lýsir	  sjálfsmynd	  barna	  og	  hvernig	  viðmið	  barna	  til	  að	  
skilgreina	  sig	  breytist	  á	  fyrirsjáanlegan	  hátt	  með	  aldri.	  Þegar	  börn	  undir	  7-‐8	  ára	  aldri	  eru	  

beðin	  um	  að	  segja	  eitthvað	  um	  sig	  sjálf,	  nefna	  þau	  yfirleitt	  einhver	  líkamleg	  einkenni	  eða	  
hluti	  sem	  þeim	  finnst	  gaman	  að	  gera	  t.d.	  ,,ég	  er	  strákur,	  ég	  er	  með	  freknur	  og	  finnst	  
gaman	  í	  íþróttum.”	  Eftir	  7	  ára	  aldur	  lýsa	  þau	  ekki	  einungis	  því	  sem	  þau	  geta	  heldur	  greina	  

sig	  frá	  öðrum	  með	  samanburði	  eins	  og	  t.d.	  ,,ég	  er	  best	  í	  bekknum	  að	  lita.”	  10-‐12	  ára	  börn	  
eru	  flest	  búin	  að	  þróa	  skýra	  sjálfsmynd.	  Þau	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  veikleikum	  og	  styrkleikum	  

sínum,	  löngunum	  og	  viðhorfum,	  og	  markmið	  þeirra	  eru	  einnig	  orðin	  nokkuð	  stöðug.	  Á	  

fyrri	  hluta	  unglingsáranna	  eru	  einstaklingar	  byrjaðir	  að	  lýsa	  sjálfum	  sér	  út	  frá	  ýmsum	  
félagslegum	  eiginleikum	  og	  á	  seinni	  hluta	  unglingsáranna	  eru	  einstaklingar	  byrjaðir	  að	  

skilgreina	  sjálfa	  sig	  með	  tilliti	  til	  siðrænna	  gilda,	  hugmyndafræði	  o.fl..	  	  

	   Einstaklingur	  með	  góða	  sjálfsmynd	  ber	  virðingu	  fyrir	  sér	  og	  öðrum,	  hefur	  trú	  á	  

eigin	  getu,	  sýnir	  samúð,	  tillitsemi	  og	  hefur	  góða	  samskiptahæfni	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  

2007).	  Allir	  þessir	  þættir	  styrkja	  og	  leggja	  grunninn	  að	  góðri	  félagsfærni.	  Léleg	  sjálfsmynd	  

tengist	  andlegum	  kvillum	  eins	  og	  depurð,	  kvíða	  og	  aðlögunarerfiðleikum	  bæði	  í	  námi	  og	  á	  
félagslega	  sviðinu.	  

	  

2.3 Samskiptahæfni	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2007)	  telur	  að	  samskiptahæfni	  sé	  sá	  þáttur	  sem	  leggi	  grunninn	  
að	  félagsfærni	  barna.	  Samskiptahæfni	  er	  sá	  þáttur	  sem	  vísar	  til	  hæfni	  einstaklinga	  í	  

samskiptum.	  Hugtakið	  nær	  bæði	  yfir	  hugsun	  og	  samskipti,	  t.d.	  hugsun	  um	  hvernig	  leysa	  

megi	  ýmis	  mál,	  og	  athafnir	  hans	  eða	  hegðun	  t.d.	  hvernig	  ýmis	  mál	  eru	  leyst.	  Hæfni	  okkar	  í	  

samskiptum	  kemur	  fram	  við	  hinar	  ýmsu	  aðstæður.	  Hvernig	  við	  leysum	  ágreiningsmál,	  
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vinnum	  með	  öðrum,	  sýnum	  hjálpsemi,	  samúð	  og	  samlíðan,	  hvernig	  við	  hugum	  að	  því	  hvað	  

sé	  réttlátt	  og	  hvernig	  við	  sýnum	  sanngirni	  er	  allt	  dæmi	  um	  hæfni	  okkar	  í	  samskiptum.	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2007)	  hefur	  einnig	  bent	  á	  að	  félagsþroski,	  tilfinningaþroski,	  

vitsmunaþroski,	  málþroski	  og	  siðferðiskennd	  vinni	  saman	  að	  því	  að	  einstaklingur	  hafi	  góða	  

samskiptahæfni.	  Hvernig	  einstaklingur	  sýnir	  hjálpsemi	  og	  leysir	  ágreiningsmál	  er	  merki	  um	  

félagsþroska	  hans,	  hvernig	  hann	  sýnir	  samúð	  og	  samlíðan	  er	  merki	  um	  tilfinningaþroska	  

og	  hvernig	  hann	  hugar	  að	  því	  hvað	  sé	  réttlátt	  og	  sýnir	  sanngirni	  er	  merki	  um	  

siðferðiskennd.	  

Buffington,	  Krantz,	  McClannahan	  og	  Poulson	  (1998)	  telja	  að	  samskiptahæfni	  barna	  

byrji	  að	  mótast	  strax	  á	  ungbarnsaldri.	  Áður	  en	  börn	  byrja	  að	  tala	  nota	  þau	  bendingar	  til	  

þess	  að	  gefa	  öðrum	  hugmynd	  um	  hvað	  það	  er	  sem	  þau	  vilja.	  Þessar	  bendingar	  eru	  
byrjunin	  á	  samskiptum	  þeirra	  sem	  þróast	  svo	  út	  í	  talað	  mál.	  Þrátt	  fyrir	  að	  bendingarnar	  

komi	  á	  undan	  töluðu	  máli	  notumst	  við	  einnig	  við	  þær	  seinna	  þegar	  við	  byrjum	  að	  hafa	  
samskipti	  við	  aðra.	  Þessar	  bendingar	  notum	  við	  þegar	  við	  tölum	  við	  aðra	  t.d.	  þegar	  við	  

erum	  að	  lýsa	  einhverju	  eða	  segja	  öðrum	  hvar	  einhver	  hlutur	  er.	  Á	  aldrinum	  6-‐12	  ára	  tekur	  

samskiptahæfni	  barna	  miklum	  stakkaskiptum	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  1993).	  Á	  þessum	  

árum	  þróast	  hæfni	  þeirra	  í	  að	  greina	  á	  milli	  mismunandi	  sjónarhorna	  og	  
samskiptaskilningur	  þeirra	  þróast.	  Þau	  fara	  að	  átta	  sig	  betur	  á	  tilfinningum	  annarra,	  

þörfum	  þeirra	  og	  löngunum.	  

Samskiptahæfni	  einstaklinga	  þroskast	  ekki	  eins	  hjá	  öllum	  og	  ekki	  eru	  allir	  sem	  yfir	  

höfuð	  ná	  að	  þroska	  þessa	  hæfni	  með	  sér	  (Buffington,	  Krantz,	  McClannahan	  og	  Pulson,	  
1998).	  Ýmsar	  raskanir	  eða	  skerðingar	  geta	  verið	  ástæðan	  eins	  og	  t.d.	  einhverfa	  og	  

þroskahömlun.	  Börn	  með	  einhverfu	  eiga	  mörg	  erfitt	  með	  tal	  og	  ólíkt	  börnum	  sem	  ekki	  

hafa	  einhverfu	  tjá	  þau	  sig	  sjaldnast	  með	  því	  að	  nota	  bendingar.	  Ennfremur	  nota	  þau	  

sjaldan	  aðferðir	  á	  borð	  við	  það	  að	  ná	  augnsambandi	  til	  að	  ná	  félagslegum	  tengslum	  við	  

aðra.	  Þessar	  athafnir	  skipta	  miklu	  máli	  til	  þess	  að	  geta	  stofnað	  og	  viðhaldið	  félagslegum	  

samskiptum	  og	  er	  það	  vegna	  skorts	  á	  þeim	  sem	  einstaklingar	  með	  einhverfu	  geta	  átt	  erfitt	  
með	  að	  eiga	  í	  félagslegum	  samskiptum.	  Börn	  með	  þroskahömlun	  geta	  einnig	  átt	  í	  

erfiðleikum	  með	  tal	  (Tryggvi	  Sigurðsson,	  1993).	  Einnig	  fylgja	  alltaf	  seinkanir	  á	  fleiri	  

þroskaþáttum	  sem	  þó	  bara	  snerta	  greind	  eða	  vitsmuni.	  Stór	  hópur	  barna	  með	  

þroskahömlun	  á	  í	  miklum	  erfiðleikum	  á	  sviði	  máltjáningar.	  Skilningur	  þeirra	  á	  máli	  er	  þó	  

betri	  en	  geta	  þeirra	  til	  að	  tala	  og	  tjá	  sig.	  Einstaklingur	  með	  þroskahömlun	  á	  því	  erfitt	  með	  

að	  þróa	  samskiptahæfni	  sína	  sem	  gerir	  honum	  mjög	  erfitt	  fyrir	  að	  stofna	  til	  félagslegra	  

tengsla	  á	  sjálfstæðan	  hátt.	  
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Þegar	  erfiðleikar	  eiga	  sér	  stað	  snemma	  í	  þroska	  barnsins	  er	  algengt	  að	  það	  séu	  

erfiðleikar	  með	  mál	  (Määttä,	  Laakso,	  Tolvanen,	  Ahonen	  og	  Aro,	  2014).	  Það	  er	  þó	  erfitt	  að	  

greina	  strax	  hvort	  um	  einhverja	  hömlun	  sé	  að	  ræða	  því	  börn	  sem	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  

mál	  ná	  jafnöldrum	  sínum	  yfirleitt	  um	  5	  ára	  aldur.	  Ef	  málerfiðleikar	  eru	  enn	  til	  staðar	  á	  

þeim	  aldri	  eru	  50-‐90%	  líkur	  á	  því	  að	  þau	  börn	  haldi	  áfram	  að	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  mál.	  

Mörg	  þessara	  barna	  eiga	  í	  erfiðleikum	  námslega	  og	  eiga	  við	  hegðunar-‐	  og	  geðræn	  

vandamál	  að	  stríða.	  Þessi	  börn	  eiga	  oft	  erfiðara	  með	  að	  eiganst	  vini,	  búa	  yfir	  lélegri	  

samskiptahæfni	  og	  lélgri	  sjálfsmynd	  sem	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  félagsfærni	  þeirra.	  

Það	  er	  ljóst	  að	  samskiptahæfni	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  tilveru	  barna.	  Góð	  samskiptahæfni	  

hefur	  áhrif	  á	  sjálfsvirðingu	  barna,	  bætir	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  hjálpar	  börnum	  að	  stofna	  og	  

viðhalda	  félagslegum	  tengslum	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Það	  er	  þess	  vegna	  sem	  

það	  er	  svo	  mikilvægt	  að	  efla	  samskiptahæfni	  barna.	  

2.4 Hvernig	  er	  félagsfærni	  mæld?	  

Til	  þess	  að	  geta	  meta	  hvort	  það	  sé	  samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna,	  fatlaðra	  og	  
ófatlaðra,	  og	  félagsfærni	  þeirra	  er	  mikilvægt	  að	  skoða	  hvernig	  unnt	  sé	  að	  mæla	  

félagsfærni.	  Með	  stöðluðum	  prófum	  má	  ná	  fram	  upplýsingar	  um	  hvar	  barnið	  stendur	  
félagslega	  og	  átta	  sig	  á	  hvaða	  þættir	  það	  eru	  sem	  barnið	  mögulega	  skortir.	  Hér	  verða	  þrjú	  

próf	  skoðuð	  sem	  öll	  mæla	  félagsfærni	  barna.	  

Social	  Skills	  Improvement	  System	  Rating	  Scales	  eða	  SSIS-‐RS	  er	  próf	  sem	  hannað	  er	  til	  

þess	  að	  aðstoða	  við	  það	  að	  greina	  og	  finna	  þá	  þætti	  félagsfærni	  sem	  vantar	  uppá	  hjá	  
börnum	  á	  aldrinum	  3-‐18	  ára	  (Gresham	  og	  Elliot,	  2011).	  Prófið	  er	  lagt	  fyrir	  börn	  sem	  
grunað	  er	  að	  hafi	  skerta	  félagsfærni	  til	  þess	  að	  sjá	  hvaða	  þættir	  það	  eru	  sem	  þarf	  að	  

styrkja.	  Prófið	  er	  spurningakönnun	  sem	  lögð	  er	  fyrir	  kennara,	  nemendur	  og	  foreldra.	  
Kennarar	  og	  foreldrar	  svara	  spurningablaði	  þar	  sem	  þau	  meta	  spurningarnar	  út	  frá	  

barninu	  sem	  prófað	  er	  með	  svörum	  á	  fimm	  punkta	  skala	  frá	  ,,aldrei”	  til	  ,,næstum	  alltaf”.	  

Barnið	  sjálft	  sem	  prófað	  er	  svarar	  svo	  spurningablaði	  með	  spurningum	  sem	  
svarmöguleikarnir	  eru	  einnig	  á	  fimm	  punkta	  skala	  frá	  ,,sammála”	  til	  ,,ósammála.”	  Prófið	  

byggist	  á	  mati	  á	  þremur	  sviðum,	  félagsfærni,	  áhættuhegðun	  og	  námsgetu.	  Í	  

félagsfærnihlutanum	  er	  skoðuð	  samskiptahæfni	  barnsins,	  ábyrgð,	  samúð,	  sjáfsstjórn	  og	  

hjálpsemi.	  Hlutinn	  sem	  kannar	  áhættuhegðun	  er	  hannaður	  til	  þess	  að	  meta	  hvort	  um	  sé	  

að	  ræða	  hegðun	  sem	  kemur	  í	  veg	  fyrir	  að	  barnið	  geti	  hagað	  sér	  á	  félagslega	  viðeigandi	  
hátt.	  Prófið	  í	  námsgetu	  er	  þannig	  að	  kennarar	  geta	  lagt	  þetta	  próf	  fyrir	  börnin	  á	  sviðum	  

eins	  og	  lestri,	  stærðfræði,	  hvatningu	  og	  stuðningi	  foreldra.	  SSIS-‐RS	  er	  mjög	  hentugt	  próf	  til	  

að	  ná	  fram	  upplýsingum	  um	  félagsfærni	  og	  áhættuhegðun	  barna.	  Prófið	  er	  hægt	  að	  nota	  
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til	  að	  skoða	  ýmis	  áhyggjumál	  allt	  frá	  félagsfærni	  eða	  hegðunarvanda	  til	  gruns	  um	  

einhverfueinkenni	  (Gresham	  og	  Elliot,	  2011).	  

School	  Social	  Behavior	  Scales	  2	  eða	  SSBS-‐2	  er	  próf	  sem	  er	  sérstaklega	  hannað	  til	  þess	  

að	  leggja	  mat	  á	  félag-‐	  og	  andfélagslega	  hegðun	  barna	  í	  skólastarfi	  (Raimundo,	  Carapito,	  
Isabel,	  Pinto	  og	  Lima,	  2012).	  Prófið	  er	  endurbætt	  útgáfa	  af	  sama	  prófi	  sem	  kom	  

upphaflega	  út	  árið	  1993	  og	  bar	  einfaldlega	  heitið	  Scool	  Social	  Behaviour	  Scales	  eða	  SSBS.	  

Prófið	  er	  hannað	  fyrir	  kennara,	  sérkennara	  og	  starfsmenn	  í	  frístundastarfi.	  Það	  tekur	  mjög	  
stuttan	  tíma	  að	  taka	  prófið	  og	  það	  er	  einnig	  auðvelt	  í	  notkun.	  SSBS-‐2	  skiptist	  í	  tvo	  hluta	  

sem	  kennarar	  og	  aðrir	  starfsmenn	  skóla/frístundarstarfs	  meta	  eftir.	  Í	  A	  hluta	  er	  verið	  að	  

mæla	  félagsfærni.	  Sá	  hluti	  metur	  aðlögunarhæfni	  og	  góða	  hegðun	  sem	  er	  líkleg	  til	  þess	  að	  

leiða	  til	  jákvæðrar	  niðurstöðu	  um	  persónulega	  og	  félagslega	  færni	  nemenda,	  t.d.	  

samskipti	  við	  jafnaldra,	  hegðun	  í	  skóla	  og	  sjálfstjórn.	  Í	  B	  hluta	  er	  andfélagsleg	  hegðun	  

mæld.	  Sá	  hluti	  lýsir	  hegðunum	  sem	  ekki	  eru	  félagslega	  samþykkt	  eins	  og	  óhlýðni	  og	  
árásagirni.	  

Prófið	  er	  spurningakönnun	  sem	  inniheldur	  65	  spurningar	  sem	  lagðar	  eru	  fyrir	  

nemendur	  (Merrel,	  1993).	  Í	  A	  hluta	  eru	  32	  spurningar	  og	  33	  í	  B	  hluta.	  Svarmöguleikar	  eru	  

á	  fimm	  punkta	  kvarða;	  (1=	  á	  nær	  aldrei	  við	  um	  mig,	  2=	  á	  sjaldan	  við	  um	  mig,	  3=	  á	  stundum	  
við	  um	  mig,	  4=	  á	  oft	  við	  um	  mig	  og	  5=	  á	  nær	  alltaf	  við	  um	  mig).	  Kennarar	  eða	  aðrir	  skóla-‐	  

eða	  frístundastarfsmenn	  meta	  svo	  niðurstöður	  prófsins.	  SSBS-‐2	  er	  auðveld	  og	  skilvirk	  leið	  

til	  þess	  að	  meta	  félagsfærni	  barna	  og	  finna	  út	  þá	  sem	  eiga	  í	  hættu	  að	  þróa	  með	  sér	  
andfélagslega	  hegðun	  (Raimundo,	  Carapito,	  Isabel,	  Pinto	  og	  Lima,	  2012).	  

CASS	  (e.	  contextual	  assessment	  of	  social	  skills)	  er	  próf	  sem	  hentugt	  er	  að	  nota	  til	  þess	  

að	  meta	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu.	  CASS	  prófið	  gengur	  út	  á	  þykjistuleik	  til	  þess	  að	  

greina	  hvaða	  þætti	  félagsfærni	  vantar	  uppá	  eða	  þarf	  að	  styrkja	  (Verhoeven,	  Smeekens	  og	  

Didden,	  2013).	  Þeir	  sem	  þreyta	  prófið	  taka	  þátt	  í	  tveimur	  þykjustu	  samtölum	  sem	  hvert	  

tekur	  þrjár	  mínútur	  (Ratto,	  Turner-‐Brown,	  Rupp,	  Mesibov	  og	  Penn,	  2010).	  Þátttakendur	  

tala	  við	  aðstoðarmann	  af	  gagnstæðu	  kyni.	  Áður	  en	  samtölin	  eiga	  sér	  stað	  les	  rannsakandi	  
upp	  ímyndaðar	  aðstöður	  sem	  þátttakandi	  og	  aðstoðarmaður	  eiga	  að	  vera	  í	  á	  meða	  

samtalinu	  stendur.	  Sem	  dæmi	  um	  aðstöðu	  sem	  rannsakandi	  setur	  þátttakendur	  í	  eru:	  ,,Þið	  

voruð	  bæði	  að	  byrja	  í	  tómstundaklúbb	  og	  eruð	  bara	  tvö	  á	  biðstofu	  að	  bíða	  eftir	  fyrsta	  

fundinum	  ykkar,	  þið	  hafið	  þrjár	  mínútur	  til	  þess	  að	  tala	  við	  hvort	  annað.”	  Rannsakandi	  fer	  

eftir	  það	  út	  úr	  herberginu	  og	  fylgist	  með	  samtalinu.	  Eftir	  þrjár	  mínútur	  kemur	  hann	  aftur	  

inn	  og	  aðstoðarmaðurinn	  fer	  út.	  Rannsakandinn	  spyr	  svo	  þátttakandann	  nokkrurra	  

spurninga	  útí	  samtalið	  sem	  hann	  átti	  við	  aðstoðarmanninn.	  Þetta	  er	  svo	  endurtekið.	  Í	  

báðum	  samtölum	  eru	  sömu	  aðstæður,	  nema	  í	  fyrra	  samtalinu	  tekur	  aðstoðarmaðurinn	  
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þátt	  í	  samræðunum,	  sýnir	  frumkvæði	  og	  áhuga.	  Í	  seinna	  samtalinu	  er	  hann	  svo	  fjarlægur	  í	  

hegðun,	  sýnir	  ekki	  frumkvæði	  né	  áhuga	  á	  samtalinu.	  Rannsakandinn	  greinir	  svo	  

niðurstöður	  prófsins	  eftir	  því	  hvernig	  þátttakandinn	  bregst	  við	  þessum	  breytingum	  á	  

aðstoðarmanninum.	  

Niðurstöður	  prófsins	  eru	  fengnar	  út	  með	  því	  að	  fylgjast	  með	  samtölunum	  og	  flokka	  

hegðun	  þátttakandans	  í	  tíu	  flokka:	  Hvernig/hvort	  þátttakandi	  spyr	  spurninga,	  breyting	  á	  

umræðuefni,	  raddbreyting,	  líkamstjáning,	  jákvæð	  áhrif,	  líkamsstaða,	  félagslegur	  kvíði,	  
þátttaka	  í	  samtölunum,	  frumkvæði	  og	  gæði	  samtalsins	  heilt	  yfir	  litið	  (Ratto,	  Turner-‐Brown,	  

Rupp,	  Mesibov	  og	  Penn,	  2010).	  

Ratto,	  Turner-‐Brown,	  Rupp,	  Mesibov	  og	  Penn	  (2010)	  rannsökuðu	  réttmæti	  CASS	  

prófsins.	  Niðurstöður	  þeirra	  sýndu	  að	  réttmæti	  prófsins	  er	  töluvert	  hátt.	  CASS	  er	  hentugt	  
til	  þess	  að	  greina	  hvaða	  þættir	  félagsfærni	  þarf	  að	  styrkja	  hjá	  einhverfum	  börnum.	  Prófið	  

er	  einnig	  hentugt	  til	  þess	  að	  greina	  hegðun	  og	  hegðunarmynstur	  í	  samskiptum	  hjá	  
börnum	  með	  einhverfu.	  Prófið	  er	  hægt	  að	  nota	  á	  marga	  vegu	  og	  er	  einnig	  hentugt	  til	  þess	  

að	  nota	  til	  að	  skoða	  félagfærni	  barna	  með	  þroskahömlun	  eða	  barna	  með	  engar	  hamlanir.	  

Félagsfærni	  hefur	  áhrif	  á	  svo	  marga	  þætti	  í	  lífi	  barna.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  greina	  
það	  strax	  ef	  einhverja	  þætti	  félagsfærni	  vantar	  hjá	  barni	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  skarast	  

strax	  í	  leikinn	  og	  hjálpa	  til	  við	  að	  efla	  félagsfærni	  barnsins.	  Próf	  á	  félagsfærni	  eru	  einnig	  
nauðsynleg	  til	  þess	  að	  sjá	  hvað	  það	  er	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barna.	  Til	  dæmis	  má	  

nota	  þau	  til	  að	  greina	  mikilvægi	  íþróttaþátttöku	  í	  félagsfærni.	  Prófin	  geta	  sagt	  til	  um	  hvort	  

börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  séu	  með	  betri	  félagsfærni	  heldur	  en	  börn	  sem	  ekki	  stunda	  
íþróttir.	  	  
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3 Íþróttir	  

Það	  er	  mikilvægt	  að	  þekkja	  og	  skilja	  hlutverk	  íþróttaiðkunar	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  skoða	  hvort	  

það	  sé	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna,	  fatlaðra	  og	  ófatlaðra,	  og	  félagsfærni	  þeirra	  
(Zurc,	  2012).	  Íþróttir	  er	  vítt	  og	  stórt	  hugtak	  sem	  nær	  yfir	  hreyfingu	  einstaklinga.	  Hvert	  er	  

mikilvægi	  íþrótta	  og	  hver	  eru	  áhrif	  þeirra?	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  íþróttir,	  

skipulagt	  íþróttastarf,	  skólaíþróttir	  og	  íþróttir	  barna	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu.	  

Heilsa	  er	  mikilvæg	  öllum,	  alltaf	  (Ingólfur	  Einarsson,	  2008).	  Heilsuvernd	  stuðlar	  að	  betri	  

og	  bættri	  heilsu	  allra	  í	  samfélaginu	  og	  má	  segja	  að	  hún	  byrji	  í	  raun	  áður	  en	  einstaklingar	  

fæðast,	  eða	  áður	  en	  líf	  kviknar	  í	  móðurkviði.	  Með	  góðri	  heilsu	  foreldra	  er	  strax	  verið	  að	  

undirbúa	  góða	  heilsu	  barnsins,	  bæði	  á	  fósturskeiði	  og	  eftir	  fæðingu.	  Íþróttir	  eru	  orðnar	  

mikilvægur	  þáttur	  í	  menningu	  okkar	  (Gjerset,	  Haugen	  og	  Holmstad,	  1995/1998).	  Um	  
helmingur	  allra	  barna	  og	  unglinga	  stunda	  íþróttir	  og	  eru	  meðlimir	  íþróttafélaga.	  Íþróttir	  
veita	  ekki	  einungis	  fullnægju	  í	  sjálfu	  sér	  heldur	  eru	  þær	  einnig	  gagnlegar	  heilsufarslega	  og	  

félagslega.	  Mismunandi	  ástæður	  eru	  fyrir	  því	  að	  einstaklingar	  stundi	  íþróttir,	  
afreksmaðurinn	  vinnur	  skipulagt	  og	  markvisst	  að	  því	  að	  ná	  sínum	  markmiðum	  og	  bættum	  
árangri	  meðan	  að	  skokkarinn	  leitar	  eftir	  því	  að	  skemmta	  sér,	  bæta	  þrek,	  vellíðan	  og	  heilsu.	  

Íþróttir	  hafa	  verið	  stundaðar	  í	  gegnum	  aldirnar	  í	  krafti	  ríkjandi	  hugmynda	  hverju	  sinni	  

(Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  Í	  gegnum	  tímans	  rás	  hafa	  íþróttir	  gegnt	  mismunandi	  hlutverki,	  

þær	  hafa	  verið	  stundaðar	  sem	  undirbúningur	  fyrir	  hernað,	  sem	  skemmtun	  og	  afþreying	  
fyrir	  almenning	  og	  sem	  hluti	  af	  trúarbrögðum.	  Á	  fyrri	  tímum	  voru	  íþróttir	  aðallega	  

hugsaðar	  fyrir	  unga	  karlmenn.	  Á	  seinni	  hluta	  nítjándu	  aldar	  spruttu	  upp	  nýjar	  hugmyndir	  
um	  tilgang	  íþrótta.	  Hugmyndir	  sem	  spruttu	  upp	  í	  breska	  háskólaumhverfinu	  byggðu	  á	  því	  
að	  iðkun	  íþrótta	  þótti	  ýta	  undir	  jákvæða	  félagsmótun	  ungs	  fólks.	  Íþróttir	  þóttu	  hafa	  

jákvæð	  uppeldisleg	  og	  mannbætandi	  gildi,	  þær	  gætu	  þjálfað	  vöðva	  og	  færni	  til	  að	  stuðla	  

að	  góðum	  gildum,	  berjast	  gegn	  illsku	  og	  væru	  góð	  leið	  til	  þess	  að	  kenna	  ungum	  

einstaklingum	  æskileg	  samfélagsleg	  gildi	  sem	  og	  ýta	  undir	  bætta	  mannkosti	  iðkenda.	  

Þátttaka	  í	  íþróttum	  getur	  haft	  góð	  áhrif	  á	  börn	  bæði	  félagslega	  og	  líkamlega	  ef	  vel	  er	  

staðið	  að	  þjálfun	  (Washington	  o.fl.,	  2001).	  Á	  fyrri	  hluta	  tuttugustu	  aldar	  voru	  íþróttir	  

aðallega	  nýttar	  sem	  útrás	  fyrir	  börn.	  Þá	  var	  þjálfunin	  ekki	  eins	  markviss	  og	  hún	  er	  í	  dag.	  

Börnin	  fengu	  að	  leika	  sér	  meira	  og	  hafa	  meiri	  stjórn	  á	  því	  sem	  þau	  gerðu	  á	  íþróttaæfingum	  

án	  þess	  að	  þjálfari	  væri	  sífellt	  að	  skipta	  sér	  af.	  Lítið	  sem	  engar	  reglur	  voru	  eins	  og	  tíðkast	  í	  
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dag	  og	  íþróttir	  snérust	  meira	  um	  það	  að	  vera	  leikur.	  Þátttakan	  í	  slíkum	  íþróttum	  styrkti	  

þroskan	  á	  hreyfifærni,	  félagslegum	  samskiptum,	  sköpunarfærni	  og	  ánægju.	  	  

Á	  seinni	  hluta	  tuttugustu	  aldar	  fór	  að	  gæta	  aukinnar	  alvöru	  í	  íþróttum.	  Skipulag	  varð	  

meira	  og	  ráðnir	  voru	  þjálfarar	  með	  sérþekkingu.	  Auk	  þess	  hafði	  orðið	  mikil	  þróun	  í	  
íþróttabúnaði,	  öryggis-‐	  og	  hegðunarreglur	  höfðu	  verið	  hertar	  og	  almennt	  var	  metnaður	  

meiri	  (Washington	  o.fl.,	  2001).	  Á	  sama	  tíma	  jókst	  íþróttaiðkun	  í	  öllum	  stéttum	  

samfélagsins,	  meðal	  karla,	  kvenna,	  barna	  og	  eldra	  fólks	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  

Íþróttir	  eru	  fyrir	  alla,	  konur,	  karla,	  börn	  og	  aldraða	  (FIMS/WHO	  Ad	  Hoc	  Committee	  on	  

Sports	  and	  Children,	  1998).	  Þær	  eru	  góðar	  fyrir	  líkama	  og	  sál.	  Íþróttahreyfingin	  leggur	  

áherslu	  á	  að	  hvetja	  öll	  börn,	  unglinga	  og	  ungmenni,	  fötluð	  börn	  eða	  þau	  sem	  eru	  með	  

einhvers	  konar	  raskanir	  t.d.	  börn	  með	  þroskahömlun	  eða	  á	  einhverfurófi,	  til	  þess	  að	  taka	  
þátt	  í	  íþróttastarfi.	  Íþróttir	  eru	  skemmtilegar	  en	  geta	  líka	  verið	  erfiðar	  og	  krefjandi.	  Það	  er	  

því	  mikilvægt	  að	  hvetja	  íþróttastjórnendur,	  heilbrigðissérfræðinga,	  foreldra,	  þjálfara	  og	  
iðkendur	  til	  þess	  að	  vinna	  saman	  til	  þess	  að	  tryggja	  heilbrigði	  og	  velferð	  barna	  í	  íþróttum.	  

3.1 Skipulagt	  íþróttastarf	  	  

Skipulagt	  íþróttastarf	  er	  íþróttastarf	  á	  vegum	  íþróttafélaga	  utan	  skóla	  (Guevremont,	  

Findlay	  og	  Kohen,	  2013).	  Mikill	  munur	  er	  á	  íþróttum	  sem	  stundaðar	  eru	  í	  skólanum	  og	  

skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Börn	  sem	  stunda	  skipulagt	  íþróttastarf	  velja	  það	  sjálf	  að	  æfa	  
vegna	  áhuga	  á	  íþróttinni,	  skemmtanagildi	  hennar	  og	  til	  að	  fá	  hreyfingu.	  Einnig	  þurfa	  börn	  

sem	  stunda	  skipulagt	  íþróttastarf	  yfirleitt	  að	  greiða	  æfingagjöld	  sem	  geta	  verið	  
kostnaðarsöm	  í	  samanburði	  við	  skólaíþróttir	  sem	  börn	  hafa	  frían	  aðgang	  að.	  

Hefðbundið	  skólastarf	  og	  skipulagt	  íþróttastarf	  hefur	  á	  undanförnum	  áratugum	  

verið	  mjög	  nátengt	  og	  mælt	  er	  með	  að	  börn	  og	  ungmenni	  taki	  þátt	  í	  íþróttum	  eftir	  skóla	  
(Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  Á	  Íslandi	  hafa	  sveitarfélög	  reynt	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  styrkja	  

börn	  og	  ungmenni	  fjárhagslega	  til	  þess	  að	  þau	  geti	  tekið	  þátt	  í	  íþróttastarfi.	  Mörg	  

sveitarfélög	  bjóða	  t.d.	  upp	  á	  frístundastyrk.	  Ennfremur	  hefur	  mikið	  verið	  lagt	  upp	  úr	  því	  að	  
fólk	  sem	  flyst	  til	  landsins	  taki	  þátt	  í	  íþróttastarfi.	  Íþróttastarf	  hjálpar	  þessum	  einstaklingum	  

að	  læra	  á	  íslenskt	  samfélag	  og	  við	  að	  tengjast	  betur	  hefðum	  og	  menningu	  sem	  ríkja	  í	  

samfélaginu.	  Starf	  íþróttafélaga	  mætir	  vel	  fjölbreyttum	  þörfum	  samfélagsins	  og	  er	  því	  

hægt	  að	  líta	  á	  skipulagt	  íþróttastarf	  sem	  hluta	  af	  uppeldisstofnunum	  samfélagsins.	  	  

Börn	  æfa	  yfirleitt	  íþróttir	  vegna	  áhuga	  og	  ánægju	  af	  þeirri	  íþróttagrein	  sem	  þau	  hafa	  
valið	  sér	  að	  æfa	  (Shernoff	  of	  Vandell,	  2007).	  Gildi	  íþrótta	  felst	  ekki	  einungis	  í	  hreyfingunni	  

heldur	  þróa	  börnin	  einnig	  vináttu	  við	  liðsfélaga	  og	  fá	  aukinn	  félagslegan	  stuðning.	  Þrátt	  

fyrir	  það	  að	  íþróttir	  séu	  skemmtilegar	  þá	  þarf	  samt	  sem	  áður	  aga	  og	  barnið	  þarf	  að	  
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skuldbinda	  sig	  íþróttinni.	  Í	  íþróttum	  læra	  iðkendur	  hvernig	  á	  að	  spila	  saman,	  hvað	  felst	  í	  	  

góðri	  íþróttamannslegri	  hegðun	  og	  hvernig	  á	  að	  vera	  góður	  liðsmaður	  (Ulene,	  2000).	  Í	  

skipulögðu	  íþróttastarfi	  er	  lagt	  upp	  með	  að	  iðkendur	  læri	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  reglum	  

þjálfara	  og	  þeim	  reglum	  sem	  ríkja	  innan	  þeirrar	  íþróttagreinar	  sem	  þeir	  æfa.	  Mikil	  áhersla	  

er	  lögð	  á	  að	  iðkendur	  læri	  að	  vinna	  saman	  og	  læri	  að	  tilheyra	  liði.	  Iðkendur	  læra	  að	  bera	  

virðingu	  fyrir	  íþróttinni,	  þjálfara	  og	  liðsfélögum	  (Shernoff	  og	  Vandell,	  2007).	  Börn	  sem	  

taka	  þátt	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  bæta	  þol	  og	  styrk	  og	  það	  sem	  er	  allra	  mikilvægast	  er	  að	  

þau	  þróa	  ánægju	  af	  íþróttinni	  sem	  fylgir	  þeim	  fram	  á	  fullorðinsár	  (Ulene,	  2000).	  Skipulagt	  
íþróttastarf	  býður	  einnig	  uppá	  tækifæri	  til	  að	  sýna	  frumkvæði,	  auk	  þess	  sem	  fólk	  lærir	  að	  

setja	  sér	  markmið,	  sýna	  þrautseigju,	  leysa	  vandamál,	  stjórna	  tilfinningum	  sínum	  í	  

mismunandi	  aðstæðum	  og	  að	  skipuleggja	  tímann	  sinn	  (Shernoff	  og	  Vandell,	  2002).	  

Þrátt	  fyrir	  að	  fólk	  hefur	  yfirleitt	  gott	  af	  því	  að	  æfa	  íþróttir	  til	  að	  efla	  líkamlega,	  andlega	  

og	  félagslega	  færni	  þá	  getur	  íþróttaiðkun	  einnig	  haft	  slæmar	  afleiðingar	  (Washington	  o.fl,	  
2011).	  Börn	  eru	  sífellt	  yngri	  að	  byrja	  að	  æfa	  íþróttir	  og	  því	  yngri	  sem	  þau	  eru	  þegar	  

íþróttaiðkunin	  hefst,	  því	  meiri	  líkur	  eru	  á	  íþróttameiðslum	  ef	  ekki	  er	  rétt	  taðið	  að	  í	  þjálfun.	  
Ráðlagt	  er	  að	  leita	  til	  barnalæknis	  áður	  en	  barn	  er	  skráð	  í	  skipulagt	  íþróttastarf	  til	  þess	  að	  
meta	  hvort	  barnið	  sé	  tilbúið	  til	  þess	  að	  byrja	  að	  stunda	  íþróttir	  og	  fá	  ráðleggingar	  um	  það	  

hvernig	  best	  sé	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  barnið	  verði	  fyrir	  einhvers	  konar	  meiðslum.	  

Með	  þátttöku	  í	  skipulagðri	  íþróttaiðkun	  er	  hætta	  á	  aukinni	  tíðni	  meiðsla	  (FIMS/WHO	  

Ad	  Hoc	  Committee	  on	  Sports	  and	  Children,	  1998).	  Þrátt	  fyrir	  þessa	  mögulegu	  hættu	  sem	  
tengist	  íþróttaiðkun	  þá	  er	  ekkert	  sem	  staðfestir	  það	  að	  hættan	  á	  meiðslum	  sé	  meiri	  í	  

skipulögðu	  íþróttastarfi	  heldur	  en	  í	  venjulegum	  frjálsum	  leik	  barna.	  Á	  hinn	  bóginn	  virðast	  
álagsmeiðsl	  vera	  algengari	  hjá	  börnum	  sem	  stunda	  skipulagt	  íþróttastarf.	  Börn	  eiga	  það	  til	  
að	  verða	  fyrir	  álagsmeiðslum	  á	  vaxtarsvæðum	  beina	  (Gjerset,	  Haugen	  og	  Holmstad,	  

1995/1998).	  Álagsmeiðsl	  eru	  þegar	  vefur	  verður	  fyrir	  minniháttar	  en	  endurteknum	  
áverkum.	  Álagsmeiðsl	  eru	  mjög	  sjaldgjæf	  hjá	  börnum	  sem	  einungis	  taka	  þátt	  í	  venjulegum	  

frjálsum	  leik	  eða	  skólaíþróttum.	  

Það	  sem	  einnig	  veldur	  áhyggjum	  í	  íþróttaiðkun	  barna	  er	  ofþjálfun	  (FIMS/WHO	  Ad	  Hoc	  

Committee	  on	  Sports	  and	  Children,	  1998).	  Með	  árunum	  hefur	  metnaður	  fyrir	  íþróttaiðkun	  

barna	  aukist	  til	  muna.	  Verið	  er	  að	  efla	  börn	  í	  að	  verða	  afrekstíþróttamenn	  og	  markmiðin	  

eru	  háleit,	  eins	  og	  það	  að	  keppa	  á	  Ólympíuleikum	  og	  að	  komast	  í	  landslið.	  Börn	  langar	  

snemma	  til	  þess	  að	  verða	  afreksmenn	  í	  sinni	  íþrótt.	  Með	  því	  fylgja	  æfingar	  í	  stundum	  

óhóflegu	  magni	  og	  mjög	  strangt	  mataræði	  sem	  oftar	  en	  ekki	  fer	  út	  í	  miklar	  öfgar.	  Þetta	  

getur	  haft	  mjög	  slæm	  áhrif	  á	  barnið,	  getur	  haft	  áhrif	  á	  vöxt	  þess	  og	  ýtt	  undir	  andlega	  kvilla	  

eins	  og	  streitu	  og	  kvíða.	  Til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  þessar	  neikvæðu	  hliðar	  íþróttastarfsins	  
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er	  mikilvægt	  að	  þjálfarar	  séu	  hæfir	  til	  að	  gegna	  starfinu	  og	  einnig	  er	  mikilvægt	  að	  settar	  

séu	  reglur	  til	  að	  sporna	  við	  ofþjálfun.	  

3.2 Íþróttakennsla	  í	  skólum	  

Offita	  barna	  hefur	  aukist	  töluvert	  á	  síðustu	  árum	  (Bocarro	  o.fl.,	  2012).	  Líkaminn	  þarfnast	  

daglegra	  átaka	  og	  hreyfingar	  og	  er	  því	  mjög	  mikilvægt	  að	  gefa	  líkamanum	  þá	  útrás	  sem	  

hann	  þarf.	  Streita	  og	  spenna	  barna	  hefur	  jafnframt	  aukist	  gríðarlega	  undanfarið	  og	  eru	  

íþróttir	  og	  hreyfing	  eitt	  besta	  ráðið	  sem	  til	  er	  við	  því	  (Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  

Ingi	  Gunnarsson,	  1993).	  Þar	  sem	  börn	  verja	  meirihluta	  tíma	  síns	  í	  skólanum	  og	  er	  

mikilvægt	  að	  skólinn	  kenni	  börnunum	  um	  mikilvægi	  heilsu	  og	  hreyfingar.	  Í	  flestum	  löndum	  

hafa	  skólar	  lagt	  mikla	  áherslu	  á	  heilsu	  og	  að	  hvetja	  nemendur	  til	  þess	  að	  leggja	  stund	  á	  

íþróttir	  (Bocarro	  o.fl.,	  2012).	  

Öllum	  skólum	  á	  Íslandi	  ber	  skylda	  til	  að	  bjóða	  upp	  á	  íþróttakennslu.	  Á	  meðal	  helstu	  

grunnþátta	  í	  skólastarfi	  á	  Íslandi	  samkvæmt	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  eru	  heilbrigði	  

og	  velferð.	  Heilbrigði	  byggist	  á	  líkamlegri,	  andlegri	  og	  félagslegri	  vellíðan.	  Heilsueflandi	  
grunnskóli	  er	  þróunarstarf	  sem	  er	  ætlað	  að	  styðja	  skóla	  í	  að	  vinna	  að	  heilsueflingu	  í	  

skólum	  á	  Íslandi	  (Heilsueflandi	  grunnskóli,	  2013).	  Í	  starfseminni	  felst	  að	  skapa	  

skólaumhverfi	  sem	  vinnur	  að	  félagslegri,	  andlegri	  og	  líkamlegri	  heilsu,	  vellíðan	  starfsfólks	  

og	  nemenda	  í	  samvinnu	  við	  nærsamfélag	  og	  heimili.	  

Grunnskólabörn	  stunda	  skólaíþróttir	  einu	  sinni	  í	  viku	  og	  er	  lengd	  tímans	  sá	  sami	  og	  

venjulegur	  tími	  í	  stundatöflu	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  Í	  skólaíþróttum	  gefst	  
nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  læra	  að	  þekkja	  eigin	  líkama	  skynja	  getu	  hans	  og	  styrk.	  Í	  
kennslunni	  ber	  að	  leggja	  áherslu	  á	  sköpun,	  leikræna	  tjáningu,	  leik	  með	  söng	  og	  dansi.	  

Skólaíþróttir	  eiga	  að	  hvetja	  börn	  til	  þess	  að	  læra	  að	  vinna	  með	  öðrum	  og	  hvetja	  jafnaldra	  
sína	  áfram,	  þær	  eiga	  að	  efla	  félags-‐,	  tilfinninga-‐	  og	  siðgæðisþroska	  nemenda.	  Auk	  

skólaíþrótta	  er	  í	  öllum	  skólum	  á	  Íslandi	  sundkennsla.	  Sund	  er	  mjög	  góð	  leið	  til	  heilsubótar	  

og	  styrkir	  aukin	  sundfærni	  sjálfsmynd	  og	  eykur	  sjálfsöryggi	  einstaklingsins.	  	  

Þar	  sem	  ekki	  allir	  hafa	  efni	  á	  því	  að	  senda	  börnin	  sín	  í	  íþróttir	  á	  vegum	  íþróttafélaga	  

eru	  skólaíþróttir	  góð	  leið	  til	  þess	  að	  fá	  börn	  sem	  ekki	  stunda	  neinar	  skipulagðar	  íþróttir	  til	  

þess	  að	  hreyfa	  sig.	  Hreyfing	  er	  mjög	  mikilvæg	  fyrir	  bæði	  andlega	  og	  líkamlega	  heilsu	  fólks	  

og	  til	  þess	  að	  hafa	  orku	  til	  að	  endast	  daginn	  er	  mikilvægt	  að	  fólk	  stundi	  reglulega	  

hreyfingu	  (Guevremont,	  Findlay	  og	  Kohen,	  2013).	  Á	  þetta	  er	  lögð	  áhersla	  í	  kennslu	  
skólaíþrótta.	  Skólinn	  gætir	  þess	  að	  allir	  nemendur	  fái	  jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  og	  honum	  ber	  

að	  taka	  mið	  af	  einstaklingsbundnum	  þörfum	  hvers	  og	  eins.	  Markmið	  skólaíþrótta	  er	  að	  

gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  hreyfingar,	  tengja	  heilsuuppeldi	  og	  sjálfbærni	  í	  
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lifnaðarháttum,	  hvetja	  til	  heilbrigðis,	  efla	  færni	  þeirra	  í	  samskiptum,	  auka	  þrek,	  byggja	  

upp	  sjalfsmynd,	  styrkja	  ákvarðanatöku	  og	  kenna	  markmiðasetningu	  og	  streitustjórnun	  

(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  

Útikennsla	  í	  skólaíþróttum	  hefur	  reynst	  mjög	  vel	  á	  Íslandi.	  Nemendur	  læra	  að	  klæðast	  

eftir	  veðri	  og	  undirbúa	  sig	  með	  t.d.	  nesti	  eða	  öryggisbúnaði.	  Nemendur	  læra	  að	  bera	  

virðingu	  fyrir	  náttúrunni,	  skilja	  og	  virða	  næsta	  umhverfi	  sitt.	  Með	  útikennslu	  nást	  fram	  

þættir	  sem	  ekki	  væri	  hægt	  að	  ná	  fram	  inni,	  þættir	  eins	  og	  ratvísi,	  stjórnun	  og	  skipulag	  
(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  

Skólaíþróttir	  bera	  meira	  með	  sér	  uppeldislegt	  gildi	  frekar	  en	  stuðla	  að	  keppni	  og	  

árangri	  eins	  og	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  Börnin	  læra	  um	  

mikilvægi	  heilsu	  og	  hreyfingar	  sem	  getur	  kveikt	  áhuga	  þeirra	  á	  íþróttaiðkun.	  Skólaíþróttir	  
eru	  því	  mikilvægar	  bæði	  til	  að	  leggja	  grunn	  að	  heilsu	  barna	  líkamlega	  og	  andlega	  og	  til	  

þess	  að	  ýta	  undir	  íþróttaiðkun	  barna	  utan	  skóla.	  

	  

3.3 Íþróttir	  og	  börn	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  

Þátttaka	  í	  íþróttum	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  líkamlega	  og	  andlega	  heilsu,	  félagslega	  aðlögun	  og	  
sjálfstraust	  barna.	  Það	  á	  við	  alla,	  hvort	  sem	  fólk	  er	  með	  einhverjar	  skerðingar	  eða	  hefur	  

hlotið	  einhverjar	  greiningar	  eða	  ekki.	  Allir	  geta	  haft	  ánægju	  af	  því	  að	  hreyfa	  sig	  og	  eru	  
börn	  sem	  hafa	  einhvers	  konar	  greiningar	  engin	  undantekning.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  
íþróttastarf	  sé	  skipulagt	  þannig	  að	  það	  taki	  tillit	  til	  ólíkra	  þarfa	  fólks.	  

Þroskaröskun	  er	  yfirhugtak	  sem	  nær	  til	  ýmissa	  frávika	  í	  þroska	  og	  félagslegri	  aðlögun	  
(Tryggvi	  Sigurðsson,	  2008).	  Sé	  þroskaröskun	  alvarleg	  getur	  hún	  leitt	  til	  fötlunar	  t.d.	  

þroskahömlunar,	  blindu	  eða	  einhverfu.	  Þroskahömlun	  er	  yfirleitt	  notað	  sem	  samheiti	  yfir	  

hóp	  fatlaðs	  fólks	  sem	  býr	  yfir	  verulega	  skertri	  vitsmunalegri	  og	  félagslegri	  færni.	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  einhverfa	  er	  algengari	  hjá	  börnum	  með	  þroskahömlun	  heldur	  en	  

hjá	  börnum	  almennt	  (Evald	  Sæmundsen,	  2008).	  Börn	  með	  þroskahömlun	  eru	  þó	  líklegri	  til	  

þess	  að	  eiga	  við	  heyrna-‐	  eða	  sjónvandamál	  að	  stríða,	  eru	  með	  minni	  vöðvastyrk,	  beinstyrk	  
og	  lakari	  tannheilsu	  vegna	  lyfja	  sem	  þau	  gjarnan	  taka	  sem	  eru	  sykurblandaðar	  mixtúrur,	  

svo	  sem	  sýklalyf	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  Rökhugsun	  er	  jafnframt	  oft	  skert,	  sem	  og	  

hreyfifærni,	  þá	  einkum	  fínhreyfingar.	  Líkamlega	  er	  enginn	  munur	  á	  fólki	  með	  
þroskahömlun	  og	  ófötluðu	  fólki,	  að	  því	  undanskildu	  að	  fólk	  með	  þroskahömlun	  er	  

stundum	  með	  seinkaðan	  þroska	  í	  fínhreyfingum	  og	  er	  oft	  lengur	  að	  tileinka	  sér	  nýja	  færni.	  

Einstaklingar	  með	  þroskahömlun	  hafa	  alla	  burði	  til	  þess	  að	  stunda	  hvaða	  íþrótt	  sem	  þá	  
lystir,	  þeir	  eru	  bara	  lengur	  að	  læra	  nýja	  færni.	  	  
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Einhverfurófið	  getur	  verið	  flókið	  vegna	  þess	  að	  hvert	  einasta	  barn	  hefur	  mismunandi	  

einkenni	  (Ohrberg,	  2013).	  Einhverfa	  er	  röskun	  í	  taugaþroska	  (Evald	  Sæmundsen,	  2008).	  

Einhverfa	  er	  mjög	  fjölbreytt	  og	  ræður	  styrkur	  einhverfunnar	  því	  hversu	  alvarlegt	  ástand	  

barnsins	  er.	  Þessum	  breytileika	  er	  yfirleitt	  lýst	  sem	  einhverfurófi.	  Einkenni	  einhverfu	  

birtast	  sem	  samansafn	  heilkenna	  (hegðunareinkenna)	  sem	  skilgreind	  eru	  út	  frá	  þremur	  

sviðum,	  það	  er	  tjáskiptafærni,	  sérkennileg/áráttukennd	  hegðun	  og	  færni	  til	  félagslegra	  

samskipta.	  Börn	  með	  einhverfu	  sýna	  yfirleitt	  einkenni	  þess	  að	  vera	  með	  litla	  virkni	  eða	  háa	  

virkni	  einhverfu	  (Ohrberg,	  2013).	  Barn	  með	  lága	  virkni	  gæti	  átt	  í	  erfiðleikum	  með	  
samhæfingu	  sem	  þarf	  í	  ákveðnum	  íþróttum	  eins	  og	  t.d.	  að	  kasta	  eða	  sparka	  í	  bolta.	  Barnið	  

gæti	  einnig	  verið	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  einbeita	  sér	  að	  þeim	  verkefnum	  sem	  þjálfari	  leggur	  

fyrir.	  Barn	  sem	  hefur	  háa	  virkni	  getur	  mögulega	  tekið	  þátt	  í	  krefjandi	  íþróttum	  eins	  og	  t.d.	  
handbolta.	  Líkamleg	  geta	  barnsins	  kann	  að	  vera	  svipuð	  eða	  jafnvel	  sú	  sama	  og	  geta	  

jafnaldra	  þess	  sem	  ekki	  eru	  með	  einhverfu.	  Þar	  að	  auki	  getur	  barnið	  haft	  getuna	  til	  þess	  
að	  einbeita	  sér	  að	  verkefnum	  sem	  þjálfarinn	  setur	  fyrir	  á	  æfingu	  og	  einnig	  haft	  samskipti	  

við	  þjálfarann	  og	  liðsfélaga	  upp	  að	  vissu	  marki.	  	  

Það	  hafa	  allir	  rétt	  á	  að	  æfa	  íþrótt	  sem	  þeim	  finnst	  skemmtileg	  og	  eru	  börn	  með	  
þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  þar	  engin	  undantekning.	  Þegar	  barn	  sem	  hefur	  einhverjar	  

sérþarfir	  byrjar	  að	  æfa	  íþrótt	  er	  mikilvægt	  að	  þjálfunin	  sé	  þannig	  að	  þörfum	  allra	  sé	  mætt	  
(Kudlácek,	  Jesina	  og	  Flannagan,	  2010).	  Börn	  sem	  greind	  eru	  með	  einhvers	  konar	  röskun	  

æfa	  oftast	  með	  börnum	  sem	  ekki	  hafa	  greiningar.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  þjálfarinn	  mæti	  

þörfum	  allra	  sem	  æfa.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  íþróttaiðkun	  einstaklinga	  með	  
einhverskonar	  skerðingar	  eða	  raskanir	  bætir	  lífsgæði	  þeirra	  og	  sjálfstæði	  (Marquis	  og	  

Baker,	  2015).	  Íþróttir	  hafa	  verið	  sagðar	  árangursríkasta	  leiðin	  til	  þess	  að	  bæta	  andlega	  og	  

líkamlega	  heilsu	  barna	  með	  þroskahömlun.	  Þær	  leyfa	  börnum	  að	  stunda	  skemmtilega	  iðju	  

með	  jafnöldrum	  sínum	  þar	  sem	  þau	  upplifa	  sig	  sem	  hluti	  af	  hópnum	  (Ohrberg,	  2013).	  

Íþróttaiðkun	  bætir	  sjálfsmynd,	  sjálfstraust	  og	  jákvætt	  viðhorf	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  

Hún	  veitir	  börnunum	  skipulagt	  umhverfi	  sem	  ýtir	  undir	  og	  hvetur	  til	  vináttu,	  samskipta	  við	  
jafnaldra	  og	  styrkingu	  félagsfærni.	  

Börn	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  eru	  oft	  með	  slæma	  líkamlega	  heilsu	  og	  

stríða	  mörg	  þeirra	  við	  offitu	  (Wilson	  og	  Clayton,	  2010).	  Aukin	  hætta	  er	  á	  ýmsum	  kvillum	  

og	  veikindi	  geta	  fylgt	  með	  ef	  ekki	  er	  unnið	  í	  málunum	  og	  eru	  íþróttir	  taldar	  vera	  
árangursríkasta	  leiðin.	  	  

Íþróttir	  fyrir	  fatlað	  fólk	  eiga	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  alveg	  aftur	  til	  ársins	  1888	  (Wilson	  og	  

Clayton,	  2010).	  Ólympíusamband	  fatlaðra	  (e.	  special	  olympics	  association)	  var	  stofnað	  
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árið	  1968	  og	  Íþróttasamband	  fatlaðra	  á	  Íslandi	  (ÍF)	  var	  stofnað	  árið	  1979,	  ÍF	  gerðist	  svo	  

aðili	  að	  Ólympíusambandi	  fatlaðra	  árið	  1989	  (Íþróttasamband	  fatlaðra,	  e.d.).	  

	  Í	  íþróttum	  fatlaðra	  eru	  mismunandi	  getuhópar	  (Wilson	  og	  Clayton,	  2010).	  

Getuhópunum	  er	  skipt	  niður	  eftir	  þvi	  hversu	  mikla	  fötlun	  einstaklingur	  hefur.	  Oft	  er	  það	  
þannig	  að	  börn	  með	  vægar	  skerðingar	  æfa	  íþróttir	  með	  ófötluðum	  börnum.	  Börn	  sem	  eru	  

með	  væga	  einhverfu	  eða	  væga	  þroskahömlum	  æfa	  því	  oftast	  með	  jafnöldrum	  sínum	  og	  

bekkjarfélögum.	  Hins	  vegar	  þegar	  börn	  eru	  með	  meiri	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  er	  
oft	  betra	  að	  þau	  æfi	  sér,	  með	  öðrum	  með	  svipað	  mikla	  fötlun.	  Þá	  er	  bæði	  getumunurinn	  

minni	  og	  þjálfunin	  meira	  miðuð	  að	  hömlun	  hvers	  og	  eins.	  	  

Þrátt	  fyrir	  alla	  þá	  góðu	  kosti	  sem	  fylgja	  íþróttaiðkun	  hafa	  rannsóknir	  sýnt	  fram	  á	  það	  

að	  börn	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  stunda	  íþróttir	  í	  mun	  minni	  mæli	  en	  
ófatlaðir	  jafnaldrar	  þeirra	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  Fyrir	  því	  eru	  ýmsar	  ástæður.	  Sumar	  

rannsóknir	  hafa	  bent	  á	  það	  að	  einkenni	  barnsins,	  t.d.	  vitsmunalegar	  takmarkanir,	  
heilsufarsvandamál	  eða	  hegðun	  barnsins,	  t.d.	  truflandi	  hegðun	  og	  skert	  félagsfærni	  séu	  

mögulega	  þess	  valdandi.	  Lítil	  sem	  engin	  þekking	  þjálfara	  á	  einhverfu	  og	  þroskahömlun,	  

skortur	  á	  kunnáttu	  þjálfara	  til	  að	  vinna	  með	  fötluðum	  börnum	  og	  skortur	  á	  andlegum	  

stuðningi	  er	  einnig	  talið	  hafa	  áhrif.	  	  

Í	  ljósi	  þess	  hvernig	  íþróttaiðkun	  getur	  hjálpað	  börnum	  með	  einhverfu	  og/eða	  

þroskahömlun	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  aðgengi	  þeirra	  að	  íþróttum	  sem	  best.	  Mikilvægt	  er	  að	  

þjálfarar	  hafi	  þekkingu	  á	  ólíkum	  skerðingum	  hvernig	  þjálfa	  eigi	  einstaklinga	  með	  mismiklar	  

og	  mismunandi	  hamlanir.	  Íþróttafélög	  hafa	  komið	  sér	  upp	  slagorðinu	  ,,íþróttir	  fyrir	  alla”	  
þar	  sem	  lagt	  er	  áherslu	  á	  að	  mæta	  þörfum	  sem	  flestra(Gjerset,	  Haugen	  og	  Holmstad,	  

1995/1998).	  Forsenda	  þess	  að	  geta	  staðið	  undir	  slagorðinu	  er	  þekking	  á	  þjálfun	  á	  öllum,	  

með	  eða	  án	  greininga.	  
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4 Íþróttir	  og	  félagsfærni	  barna	  

Félagsfærni	  er	  sú	  færni	  sem	  hefur	  hvað	  mest	  áhrif	  á	  líf	  einstaklings.	  Einstaklingur	  með	  

góða	  félagsfærni	  á	  auðveldara	  með	  að	  fóta	  sig	  í	  samfélagi	  með	  öðrum	  (Sigrún	  
Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Félagsfærni	  er	  grundvöllur	  velferðar	  í	  lífi	  einstaklings	  (Hargie,	  

2006).	  Félagsfærni	  hefur	  áhrif	  á	  sálræna	  og	  andlega	  líðan,	  viðbrögð	  einstaklinga	  við	  ýmsu	  

álagi	  og	  hefur	  áhrif	  á	  velgengni.	  Félagsfærni	  gerir	  barni	  kleift	  að	  rækta	  og	  að	  eiga	  í	  
jákvæðum	  vinasamböndum.	  Hún	  gerir	  börnum	  einnig	  kleift	  að	  vera	  vel	  liðin	  af	  jafnöldrum	  

og	  hefur	  að	  auki	  áhrif	  á	  góðan	  námsárangur.	  Ef	  barnið	  býr	  við	  skort	  á	  félagsfærni	  eru	  

líkurnar	  meiri	  á	  því	  að	  það	  eignist	  ekki	  vini,	  gangi	  ekki	  eins	  vel	  í	  skóla	  og	  verði	  hafnað	  af	  

jafnöldrum	  sínum	  (Walker	  o.fl.,	  1995).	  Félagsfærni	  hefur	  einnig	  verið	  talin	  hafa	  áhrif	  á	  

hamingju	  einstaklinga	  í	  framtíðinni	  og	  er	  það	  enn	  eitt	  dæmið	  um	  hve	  mikilvæg	  félagsfærni	  
er	  í	  lífi	  einstaklinga	  (Melikşah,	  Jaafar,	  Bilyk	  og	  Ariff,	  2012).	  

Samkvæmt	  rannsókn	  Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola	  (2010)	  á	  sambandi	  

íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  þeirra	  hefur	  þátttaka	  í	  klúbba-‐	  eða	  íþróttastarfi	  utan	  

skólatíma	  styrkjandi	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barna,	  stuðlar	  að	  lægri	  brottfalli	  í	  skóla,	  lækkar	  

tíðni	  áhættuhegðunar	  og	  styrkir	  námsgetu	  barna.	  Börn	  sem	  þróa	  með	  sér	  þennan	  
jákvæða	  eiginleika	  sem	  félagsfærni	  er	  eru	  mun	  líklegri	  en	  börn	  sem	  ekki	  hafa	  sterka	  

félagsfærni	  til	  þess	  að	  fara	  í	  framhaldsnám.	  Þau	  eru	  einnig	  líklegri	  til	  þess	  að	  velja	  betri	  

kosti	  í	  atvinnulífinu	  sem	  unglingar.	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  skoðað	  samband	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna,	  einnig	  

verða	  rannsóknir	  á	  sambandi	  íþrótta	  og	  félagsfærni	  skoðaðar.	  Til	  að	  fá	  svar	  við	  

rannsóknarspurningunni	  ,,Er	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna,	  fatlaðra	  og	  ófatlaðra	  

og	  félagsfærni	  þeirra?”	  og	  undirspurningunni	  ,,er	  munur	  á	  félagsfærni	  barna	  sem	  stunda	  

íþróttir	  og	  þeirra	  sem	  ekki	  stunda	  neinar	  íþróttir	  og	  í	  hverju	  felst	  hann?”	  verður	  greint	  frá	  

því	  hvaða	  þættir	  það	  eru	  sem	  íþróttir	  efla	  í	  börnum	  og	  þeir	  tengdir	  við	  félagsfærni.	  	  

	  

4.1 Rannsóknir	  á	  sambandi	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  

Samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  er	  mjög	  vinsælt	  rannsóknarefni.	  Til	  

þess	  að	  nálgast	  markmið	  ritgerðarinnar	  og	  fá	  svör	  við	  rannsóknarspurningunum	  verður	  

hér	  farið	  yfir	  nokkrar	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  til	  að	  kanna	  samband	  
íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna.	  	  
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Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola	  (2010)	  gerðu	  rannsókn	  á	  áhrifum	  

þátttöku	  í	  skipulögðu	  starfi	  utan	  skóla	  á	  áhættuhegðun	  og	  félagsfærni	  barna	  í	  

miðbernsku.	  Rannsóknin	  var	  gerð	  á	  25.797	  börnum	  á	  aldrinum	  6-‐11	  ára.	  Um	  var	  að	  ræða	  

símakönnun	  þar	  sem	  hringt	  var	  í	  númer	  sem	  valin	  voru	  af	  handahófi.	  Þátttakendur	  voru	  

beðnir	  um	  að	  svara	  spurningum	  könnunarinnar	  miðað	  við	  eitt	  barn,	  sem	  bjó	  á	  heimilinu,	  

sem	  var	  undir	  18	  ára.	  Í	  95%	  tilvika	  var	  það	  móðir	  barnsins	  eða	  kvenkyns	  forráðarmaður	  

sem	  svaraði	  spurningakönnuninni	  um	  heilsu	  barnsins.	  Spurningakönnunin	  innihélt	  tvo	  

flokka	  spurninga,	  annars	  vegar	  um	  félags-‐	  eða	  tómstundastarf	  utan	  skóla	  og	  hins	  vegar	  
um	  hegðunarmynstur	  barnsins.	  Þannig	  var	  hægt	  að	  greina	  hvort	  að	  hegðun	  barnanna	  

væri	  öðruvísi	  eftir	  því	  hvort	  þau	  stunduðu	  í	  einhverskonar	  félagsstarf	  utan	  skólatíma	  eða	  

ekki.	  	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  75%	  barnanna	  tóku	  þátt	  í	  að	  minnsta	  kosti	  

einu	  skipulögðu	  starfi	  utan	  skólans	  á	  síðustu	  12	  mánuðum.	  23%	  þeirra	  tóku	  þátt	  í	  
skipulögðu	  íþróttastarfi,	  16%	  í	  mismunandi	  klúbbum,	  t.d.	  tónlistarkúbb	  o.þ.h.	  og	  36%	  tóku	  

þátt	  bæði	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  klúbbum	  (Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  
Mendola,	  2010).	  Varðandi	  hegðun	  barnanna	  kom	  í	  ljós	  að	  þau	  börn	  sem	  ekki	  tóku	  þátt	  í	  
íþróttum	  eða	  klúbbastarfi	  voru	  mun	  líklegri	  til	  þess	  að	  leggja	  í	  einelti	  og	  rífast	  heldur	  en	  

þau	  börn	  sem	  tóku	  þátt	  í	  einhversskonar	  starfi	  utan	  skóla.	  Þegar	  félagsfærnin	  var	  skoðuð	  
kom	  í	  ljós	  að	  íþróttir	  og	  klúbbastörf	  höfðu	  mikil	  og	  góð	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barnanna.	  Börn	  

sem	  ekki	  tóku	  þátt	  í	  starfi	  utan	  skóla	  sýndu	  að	  þau	  voru	  minna	  líkleg	  til	  þess	  að	  leysa	  

vandamál	  sjálf,	  þau	  sýndu	  einnig	  mun	  minni	  virðingu	  fyrir	  kennurum	  og	  nágrönnum	  og	  
reyndu	  lítið	  sem	  ekkert	  að	  lynda	  við	  önnur	  börn.	  Samkvæmt	  niðurstöðum	  

rannsóknarinnar	  mældust	  þau	  börn	  sem	  stunduðu	  íþróttir	  og/eða	  klúbbastörf	  með	  hærri	  

félagsfærni	  heldur	  en	  þau	  börn	  sem	  tóku	  ekki	  þátt	  í	  neinu	  starfi	  utan	  skóla.	  Þau	  mældust	  

einnig	  með	  töluvert	  lægri	  hegðunarvandamál	  heldur	  en	  þau	  börn	  sem	  ekki	  tóku	  þátt	  í	  

íþróttum	  eða	  klúbbastarfi	  utan	  skóla.	  

Zurc	  (2012)	  kannaði	  tengsl	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna.	  Þátttakendur	  í	  hans	  

rannsókn	  voru	  1.782	  börn	  þar	  sem	  meðalaldurinn	  var	  10,4	  ár.	  Þátttakendur	  voru	  valdir	  af	  
handahófi	  úr	  grunnskólum	  í	  Slóveníu.	  Með	  spurningakönnun	  var	  íþróttaiðkun	  barnanna	  

skoðuð.	  Félagsfærnihluti	  rannsóknarinnar	  var	  síðan	  mældur	  með	  SSRS	  (e.	  social	  skills	  

rating	  system).	  Þau	  börn	  sem	  sóttu	  íþróttastarf	  eftir	  skóla	  sýndu	  betri	  félagsfærni	  en	  börn	  
sem	  sóttu	  ekkert	  starf	  eftir	  skóla.	  Börnin	  sem	  stunduðu	  íþróttir	  sýndu	  töluvert	  betri	  færni	  

í	  þáttum	  eins	  og	  að	  hafa	  samúð	  með	  öðrum,	  sjálfstjórn,	  sjáfsöryggi	  og	  unnu	  betur	  með	  

öðrum.	  Niðurstöður	  Zurc	  (2012)	  voru	  þær	  sömu	  og	  komu	  fram	  í	  rannsókn	  Howie,	  Lukacs,	  
Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola	  (2010)	  um	  að	  samband	  á	  milli	  félagsfærni	  barna	  og	  
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íþróttaiðkunar	  er	  margþætt	  og	  að	  íþróttaiðkun	  styrki	  marga	  þætti	  sem	  nauðsynlegir	  eru	  til	  

að	  þróa	  góða	  félagsfærni.	  

Choi,	  Park,	  Jo	  og	  Lee	  (2015)	  rannsökuðu	  ástæðu	  þess	  að	  börn	  sóttust	  í	  að	  taka	  þátt	  í	  

skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  áhrif	  íþrótta	  á	  félagsfærni	  barna.	  Um	  var	  að	  ræða	  eigindlega	  
rannsókn	  sem	  spannaði	  níu	  mánuði	  og	  voru	  þátttakendurnir	  12	  talsins,	  6	  íþróttaiðkendur	  

(fjórir	  strákar	  og	  tvær	  stelpur)	  og	  6	  þjálfarar	  (fjórir	  karlmenn	  og	  tveir	  kvennmenn).	  

Rannsakendur	  söfnuðu	  gögnum	  í	  gegnum	  opnar	  spurningakannanir,	  einstaklingsviðtöl,	  
dagbækur	  frá	  þjálfurum	  og	  með	  því	  að	  fylgjast	  með	  æfingum.	  

Samkvæmt	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  sóttu	  börn	  í	  skipulagt	  íþróttastarf	  til	  þess	  að	  

kynnast	  öðrum	  börnum	  og/eða	  fullorðnum,	  vegna	  skemmtunar	  og	  til	  þess	  að	  verja	  tíma	  

eftir	  skóla	  á	  meðan	  foreldrar	  voru	  að	  vinna	  (Choi,	  Park,	  Jo	  og	  Lee,	  2015).	  Börn	  þurfa	  góðar	  
fullorðins	  fyrirmyndir	  í	  lífinu.	  Sum	  börn	  eiga	  foreldra	  sem	  vinna	  mikið	  og	  er	  því	  íþróttastarf	  

utan	  skóla	  góður	  staður	  þar	  sem	  börn	  geta	  komið	  eftir	  skóla,	  kynnst	  öðrum	  börnum	  undir	  
eftirliti	  þjálfara	  sem	  eru	  góðar	  fyrirmyndir	  fyrir	  börnin.	  Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  

staðfestu	  það	  að	  íþróttir	  eru	  hagkvæmur	  kostur	  og	  verkfæri	  fyrir	  félagsfærniþjálfun.	  

Íþróttaiðkunin	  styrkti	  sjálfsmynd	  þátttakenda	  og	  leiðtogahæfni	  þeirra.	  Börnin	  lærðu	  að	  

hjálpa	  öðrum	  og	  færni	  þeirra	  í	  að	  byggja	  vináttusamband	  við	  aðra	  styrktist.	  Börnin	  náðu	  
einnig	  betri	  stjórn	  á	  kvíða.	  

Dorak,	  Yildiz	  og	  Sortullu	  (2012)	  könnuðu	  áhrif	  átta	  vikna	  íþróttaiðkunar	  á	  félagsfærni,	  

sjálfbærni	  og	  líkamshæfni	  barna.	  Rannsóknin	  var	  gerð	  á	  börnum	  á	  aldrinum	  9-‐10	  ára.	  Til	  

þess	  að	  mæla	  félagsfærni	  barnanna	  var	  notast	  við	  MESSY	  skalann	  (e.	  matson	  evaluation	  of	  
social	  skills	  with	  youngsters).	  Í	  þeim	  tilgangi	  að	  greina	  hvort	  íþróttir	  hefðu	  áhrif	  á	  

félagsfærni,	  sjálfbærni	  og	  líkamshæfni	  barnanna	  á	  þessum	  átta	  vikum	  voru	  börnin	  tekin	  í	  

tvö	  próf.	  Fyrra	  prófið	  var	  tekið	  áður	  en	  þau	  byrjuðu	  að	  stunda	  íþróttir	  og	  svo	  var	  seinna	  

prófið	  tekið	  átta	  vikum	  seinna.	  Börnin	  tóku	  sama	  prófið	  í	  bæði	  skiptin,	  það	  var	  gert	  til	  þess	  

að	  sjá	  munin	  á	  þessum	  átta	  vikum	  og	  hvar	  munurinn	  lægi.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  

sýndu	  töluverðan	  mun	  á	  líkamlegri	  getu	  fyrir	  og	  eftir	  að	  þau	  fóru	  að	  stunda	  íþróttir.	  
Börnin	  urði	  líkamlega	  hraustari,	  liðugari	  og	  öruggari	  með	  sjálfan	  sig.	  Íþróttaiðkunin	  ýtti	  

undir	  áhuga	  barnanna	  á	  hreyfingu	  og	  íþróttum	  og	  kusu	  börnin	  frekar	  að	  hreyfa	  sig	  heldur	  

en	  að	  gera	  ekki	  neitt.	  Niðurstöðurnar	  sýndu	  einnig	  að	  á	  átta	  vikum	  var	  ekki	  mikill	  munur	  á	  

sjálfbærni	  og	  félagsfærni	  barnanna.	  Þrátt	  fyrir	  það	  dróu	  rannsakendur	  þá	  ályktun	  að	  með	  

íþróttaiðkun	  halda	  börn	  sig	  frekar	  frá	  andfélagslegri	  hegðun	  og	  þróa	  frekar	  með	  sér	  

sterkari	  félagshegðun.	  Með	  tímanum	  hjálpa	  íþróttir	  einstaklingum	  að	  byggja	  upp	  

sjálfsímynd	  sína	  og	  styrkja	  samskiptahæfni	  þeirra,	  börnin	  læra	  að	  fylgja	  reglum	  og	  læra	  að	  

bera	  virðingu	  fyrir	  jafnöldrum	  sínum.	  Áhrif	  á	  persónueinkenni	  og	  þroska	  barna	  taka	  því	  
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lengri	  tíma	  heldur	  en	  einungis	  átta	  vikur.	  Þrátt	  fyrir	  að	  íþróttir	  hafi	  á	  svona	  stuttum	  tíma	  

haft	  góð	  áhrif	  á	  líkamlega	  heilsu	  og	  hæfni	  barnanna	  hafa	  þær	  ekki	  mikil	  áhrif	  á	  félagsfærni	  

og	  sjálfbærni	  barnanna	  þegar	  þær	  eru	  stundaðar	  í	  svona	  stutta	  stund	  (Dorak,	  Yildiz	  og	  

Sortullu,	  2012).	  

Rannsóknirnar	  hér	  að	  ofan	  eru	  allar	  ólíkar	  og	  framkvæmdar	  á	  mismunandi	  hátt.	  Þær	  

eiga	  það	  þó	  allar	  sameiginlegt	  að	  kanna	  samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  

barna.	  Niðurstöðurnar	  sýna	  allar	  að	  það	  er	  samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  
félagsfærni	  þeirra.	  Íþróttir	  styrkja	  marga	  þætti	  sem	  eru	  mikilvægir	  í	  þróun	  góðrar	  

félagsfærni.	  	  

	  

4.2 Samband	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  þátta	  sem	  tengjast	  félagsfærni	  

Íþróttir	  geta	  haft	  áhrif	  á	  bæði	  andlega	  og	  líkamlega	  heilsu	  barna.	  Íþróttir	  geta	  hjálpað	  til	  

við	  að	  styrkja	  einstakling	  bæði	  andlega	  og	  líkamlega	  og	  eru	  einnig	  skemmtileg	  afþreying.	  

Hér	  verður	  fjallað	  um	  hvernig	  íþróttaiðkun	  styrkir	  ýmsa	  þætti	  sem	  ýta	  undir	  félagsfærni	  
barna.	  	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  þátttaka	  í	  íþróttum	  utan	  skólatíma	  hefur	  áhrif	  á	  margt	  í	  lífi	  

barna	  (Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola,	  2010).	  Þær	  hafa	  einnig	  sýnt	  að	  

samband	  sé	  á	  milli	  íþrótta	  og	  félagsfærni	  barna	  á	  sviðum	  eins	  og	  samvinnu,	  samkennd,	  
sjálfstjórn	  og	  að	  standa	  með	  sjálfum	  sér	  (Zurc,	  2012).	  Íþróttir	  eru	  taldar	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  
á	  sjálfsmynd	  barna,	  sjálfsvitund	  og	  félagslega	  þátttöku	  þeirra	  (Hermens,	  Super,	  Verkooijen	  

og	  Koelen,	  2015).	  

Góð	  sjálfsmynd	  er	  ein	  af	  megin	  undirstöðum	  góðrar	  félagsfærni	  (Cole,	  Cole	  og	  

Lightfoot,	  2005).	  Slök	  sjálfsmynd	  eykur	  líkurnar	  á	  tímabundnum	  erfiðleikum	  í	  lífinu	  
(Hermens,	  Super,	  Verkooijen	  og	  Koelen,	  2015).	  Þessir	  erfiðleikar	  lýsa	  sér	  meðal	  annars	  í	  

neikvæðri	  hegðun	  gagnvart	  foreldrum	  og	  í	  skóla.	  Íþróttaiðkun	  er	  talin	  vera	  skilvirkasta	  

leiðin	  til	  þess	  að	  minnka	  líkurnar	  á	  slíkum	  tímabundnum	  erfiðleikum.	  Hún	  er	  einnig	  talin	  
góð	  leið	  til	  þess	  að	  styrkja	  sjálfsmynd	  og	  félagslega	  stöðu	  barna.	  Með	  þátttöku	  í	  íþróttum	  

eykst	  vitund	  barna	  um	  heilsuna	  (Shores,	  Becker,	  Moynahan,	  Williams	  og	  Cooper,	  2015).	  

Börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  eru	  meðvitaðari	  en	  börn	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir	  um	  hollt	  

mataræði	  og	  mikilvægi	  hreyfingar.	  Þau	  eru	  einnig	  líkamlega	  hraustari	  en	  börn	  sem	  ekki	  

stunda	  íþróttir	  og	  hafa	  rannsóknir	  sýnt	  að	  hreysti	  og	  heilsa	  styður	  við	  jákvæða	  sjálfsmynd.	  	  

Íþróttaiðkun	  getur	  haft	  marga	  kosti.	  Helsti	  kostur	  íþrótta	  er	  talinn	  felast	  í	  

skemmtanagildi	  þeirra	  og	  er	  það	  meginástæða	  þess	  að	  börn	  byrja	  að	  stunda	  íþróttir	  
(Sports	  and	  children:	  Consensus	  statement	  on	  organized	  sports	  for	  children,	  1998).	  Það	  er	  
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því	  kostur	  að	  íþróttir	  þroska	  barnið	  á	  sama	  tíma	  og	  það	  hefur	  gaman	  að	  og	  er	  að	  leika	  sér.	  

Börn	  þróa	  því	  oft	  vináttu	  við	  liðsfélaga	  sína	  þegar	  þau	  æfa	  íþróttir.	  Með	  íþróttaiðkun	  

styrkist	  félagsþroski	  barna	  því	  félagsþroski	  barna	  styrkist	  hvað	  mest	  í	  gegnum	  vináttu	  

(Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot,	  2005).	  Í	  gegnum	  vináttu	  þróa	  börn	  einnig	  samskiptahæfni	  sína,	  

læra	  að	  skilja	  tilfinningar	  annarra	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  öðrum	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  

2007).	  Samskiptahæfni	  er	  einnig	  einn	  af	  lykilþáttum	  góðrar	  félagsfærni.	  Íþróttaiðkun	  er	  

talin	  styrkja	  samskiptahæfni	  barna	  og	  er	  líka	  talin	  sporna	  við	  áhættuhegðun	  barna	  

(Shernoff	  og	  Vandell,	  2007).	  

Samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  kemur	  úr	  mörgum	  áttum,	  bæði	  

óbeint	  og	  beint	  (Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola,	  2015).	  Ástundun	  íþrótta	  utan	  

skólatíma	  er	  talin	  haldast	  í	  hendur	  við	  betri	  frammistöðu	  í	  skóla	  og	  á	  hið	  sama	  við	  um	  

félagsfærni,	  sem	  einnig	  er	  tengd	  frammistöðu	  í	  skóla	  (Preston,	  2015).	  Góð	  sjálfsmynd	  og	  

sjálfstraust,	  færnin	  í	  að	  mynda	  sambönd	  við	  aðra,	  vinna	  með	  öðrum,	  taka	  tillit	  til	  annara	  
og	  samskiptahæfni	  eru	  allt	  þættir	  sem	  hjálpa	  barninu	  að	  sýna	  jákvæða	  félagslega	  hegðun	  

og	  sporna	  við	  andfélagslegri	  hegðun.	  Þessir	  jákvæðu	  eiginleikar	  hjálpa	  barninu	  að	  taka	  
meiri	  þátt	  í	  skólanum	  og	  þar	  af	  leiðandi	  fá	  betri	  einkunnir.	  Íþróttir	  hjálpa	  til	  við	  að	  styrkja	  
þessa	  þætti	  félagsfærni.	  Börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  læra	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  liðsfélögum,	  

læra	  að	  mynda	  sambönd	  við	  þá,	  fá	  aukna	  sjálfsmynd	  og	  hafa	  sterkari	  samskiptahæfni.	  	  

Eitt	  af	  mikilvægustu	  tímabilum	  í	  þroska	  barna	  er	  á	  aldrinum	  6-‐11	  ára	  (Howie,	  Lukacs,	  

Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola,	  2010).	  Á	  því	  tímabili	  upplifa	  börnin	  ýmsar	  líffræðilegar,	  
sálfræðilegar	  og	  félagslegar	  breytingar.	  Það	  er	  á	  þessu	  stigi	  í	  þroska	  barnsins	  sem	  viðhorf	  

til	  skóla,	  námsárangur	  og	  félagsfærni	  eru	  þróast	  mest.	  Þetta	  er	  einnig	  það	  tímabil	  þar	  sem	  
börnin	  læra	  að	  stjórna	  eigin	  hegðun	  og	  taka	  eigin	  ákvarðanir.	  Sjálfstjórn,	  eða	  getan	  til	  að	  
stjórna	  eigin	  hegðun,	  standa	  með	  sjálfum	  sér,	  og	  getan	  til	  að	  taka	  eigin	  ákvarðanir	  eru	  

einnig	  mikilvægir	  þættir	  félagsfærni	  sem	  nauðsynlegt	  er	  að	  styrkja	  (Vugt,	  Deković,	  Prinzie,	  
Stams	  og	  Asscher,	  2013).	  	  

Með	  þátttöku	  í	  íþróttastarfi	  utan	  skólatíma	  hafa	  börn	  tækifæri	  á	  að	  virkja	  færni	  sem	  

þau	  hafa	  öðlast	  t.d.	  í	  skólanum	  eða	  heima	  hjá	  sér	  (Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  

Mendola,	  2010).	  Íþróttaiðkun	  er	  því	  vettvangur	  þar	  sem	  börnin	  geta	  styrkt	  þætti	  sem	  eru	  

mikilvægir	  í	  þróun	  félagsfærni	  þeirra	  og	  einnig	  staður	  þar	  sem	  þau	  geta	  látið	  reyna	  á	  

félagsfærni	  sína	  innan	  um	  börn	  eða	  fullorðna	  sem	  þau	  umgangast	  ekki	  eins	  mikið	  og	  í	  

skólanum	  eða	  heima.	  

Það	  er	  því	  hægt	  að	  segja	  að	  sambandið	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  er	  

frekar	  sterkt	  og	  íþróttir	  styrkja	  marga	  þætti	  félagsfærni	  sem	  eru	  nauðsynlegir	  fyrir	  börnin.	  
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4.3 Félagsfærni	  barna	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir	  

Er	  munur	  á	  félagsfærni	  barna	  sem	  stunda	  íþróttir	  og	  barna	  sem	  ekki	  stunda	  neinar	  

íþróttir?	  

Þegar	  rannsóknirnar	  hér	  að	  ofan	  á	  sambandi	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  eru	  

skoðaðar	  sjáum	  við	  skýrt	  samband	  þar	  á	  milli.	  Íþróttaiðkun	  hefur	  verið	  tengd	  við	  bætta	  

líkamlega-‐	  og	  andlega	  heilsu	  og	  bætta	  félagslega	  færni	  hjá	  börnum	  (Shores,	  Becker,	  
Moynahan,	  Williams	  og	  Cooper,	  2015).	  

Samkvæmt	  rannsókn	  Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola	  (2010)	  mældust	  þau	  

börn	  sem	  lögðu	  stund	  á	  íþróttir	  með	  mun	  betri	  félagsfærni	  í	  samanburði	  við	  þau	  börn	  sem	  

ekki	  lögðu	  stund	  á	  neinar	  íþróttir.	  Auk	  þess	  að	  mælast	  með	  betri	  félagsfærni	  og	  sterkari	  
sjálfsmynd	  hafa	  börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  betri	  tækifæri	  til	  þess	  að	  ná	  fram	  hámarks	  vexti	  

og	  þroska	  heldur	  en	  börn	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir.	  

Það	  er	  þó	  margt	  sem	  getur	  haft	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barna	  annað	  en	  íþróttir.	  Foreldrar,	  
kennarar	  og	  annað	  í	  umhverfinu	  getur	  hjálpað	  til	  við	  að	  styrkja	  félagsfærni	  (Sigrún	  

Aðalbjarnardóttir,	  2007)	  og	  ekki	  er	  alltaf	  til	  staðar	  munur	  á	  félagsfærni	  barna	  sem	  stunda	  
íþróttir	  og	  þeirra	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir.	  Börn	  geta	  alveg	  þróað	  með	  sér	  góða	  félagsfærni	  

án	  þess	  að	  stunda	  íþróttir,	  rannsóknir	  hafa	  þó	  sýnt	  að	  íþróttaiðkun	  hjálpi	  til	  við	  að	  styrkja	  
þætti	  félagsfærni	  og	  sé	  gott	  verkfæri	  í	  félagsfærniþjálfun	  (Choi,	  Park,	  Jo	  og	  Lee,	  2015).	  Það	  
er	  vegna	  þessara	  jákvæðu	  áhrifa	  sem	  íþróttir	  efla	  marga	  þætti	  félagsfærni	  sem	  verður	  til	  

þess	  að	  börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  sterkari	  félagsfærni.	  
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5 Íþróttir	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  

Börn	  með	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  þurfa	  á	  félagsfærni	  að	  halda	  þegar	  þau	  verða	  

eldri	  til	  þess	  að	  geta	  átt	  möguleika	  á	  sjálfstæðu	  lífi	  (Ratto,	  Turner-‐Brown,	  Rupp,	  Mesibov	  
og	  Penn,	  2010).	  Íþróttir	  stuðla	  að	  góðri	  andlegri	  og	  líkamlegri	  heilsu,	  styrkja	  færnina	  í	  að	  

mynda	  sambönd	  við	  aðra,	  sjálfsmynd	  og	  líkamlegan	  vöxt	  (King,	  Shields,	  Imms,	  Black	  og	  

Ardern,	  2013).	  Með	  þátttöku	  í	  íþróttastarfi	  öðlast	  einstaklingar	  leikni,	  finna	  tilgang	  í	  lífinu	  
og	  tengjast	  öðrum	  og	  samfélaginu	  (Snæfríður	  Þóra	  Egilsson,	  2008).	  Þeir	  sem	  ekki	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  slíku	  starfi	  eiga	  í	  hættu	  á	  að	  finna	  fyrir	  vanmætti	  og	  vanlíðan	  sem	  getur	  

orsakað	  félagslega	  einangrun	  eða	  óöryggi.	  Ein	  helsta	  röskun	  einstaklinga	  á	  einhverfurófinu	  

er	  á	  félagslega	  sviðinu	  og	  í	  meðferð	  einstaklinga	  á	  einhverfurófinu	  og	  einstaklinga	  með	  

þroskahömlun	  er	  yfirleitt	  einblínt	  á	  það	  að	  styrkja	  félagsfærni	  þeirra	  (Verhoeven	  og	  
Smeekens,	  2013).	  	  

Hér	  verður	  skoðað	  hvort	  það	  sé	  samband	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  með	  einhverfu	  

og/eða	  þroskahömlun	  og	  félagfærni	  þeirra.	  	  

	  

5.1 Rannsóknir	  á	  íþróttaiðkun	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu	  og/eða	  
þroskahömlun	  	  	  

Ekki	  eru	  til	  margar	  rannsóknir	  á	  sambandi	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  
einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun.	  Hér	  verður	  greint	  frá	  tveimur	  rannsóknum,	  einni	  um	  
íþróttaiðkun	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu	  og	  annari	  um	  íþróttaiðkun	  og	  

félagsfærni	  barna	  með	  þroskahömlun.	  Chien-‐Yu	  Pan	  (2010)	  gerði	  rannsókn	  á	  áhrifum	  

sundþjálfunar	  á	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu.	  Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  16	  
drengir	  allir	  á	  einhverfurófinu.	  Rannsakandinn	  beitti	  tilraunasniði	  til	  að	  bera	  saman	  tvo	  

hópa.	  Átta	  drengir	  voru	  í	  hverjum	  hópi,	  sem	  nefndir	  voru	  hópur	  A	  og	  B.	  Fyrstu	  tíu	  vikurnar	  

var	  hópur	  A	  í	  sundþjálfun	  en	  ekki	  hópur	  B.	  Seinni	  tíu	  vikurnar	  var	  hópur	  B	  í	  sundþjálfun	  en	  
ekki	  hópur	  A.	  Eftir	  fyrstu	  tíu	  vikurnar	  kom	  í	  ljós	  aukin	  félagfærni	  strákanna	  í	  hópi	  A.	  Hið	  

sama	  gerðist	  með	  strákana	  í	  hópi	  B	  eftir	  seinni	  tíu	  vikurnar.	  Eftir	  síðustu	  tíu	  vikurnar	  kom	  

ekki	  fram	  nein	  breyting	  á	  félagsfærni	  drengjanna	  í	  hópi	  A,	  þeir	  viðhéldu	  þó	  þeim	  árangri	  
sem	  þeir	  náðu	  fyrstu	  tíu	  vikurnar.	  	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  það	  í	  ljós	  að	  sundþjálfunin	  hafði	  áhrif	  á	  

félagsfærni	  drengjanna	  (Pan,	  2010).	  Í	  þjálfuninni	  var	  lögð	  áhersla	  á	  að	  strákarnir	  hefðu	  
samskipti	  hver	  við	  annan	  og	  við	  þjálfara.	  Andfélagsleg	  hegðun	  strákanna	  minnkaði	  og	  
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töldu	  foreldrar	  strákanna	  sig	  sjá	  mikinn	  mun	  á	  þeim.	  Sumir	  foreldrar	  sáu	  miklar	  breytingar	  

á	  þáttum	  eins	  og	  sjálfstrausti,	  félagsfærni	  og	  færni	  þeirra	  í	  íþróttinni.	  

Niðurstöður	  þessara	  rannsóknar	  sýna	  einnig	  að	  sundþjálfun	  barna	  með	  einhverfu	  

hefur	  áhrif	  á	  bæði	  líkamlega	  frammistöðu	  þeirra	  og	  félagslega	  frammistöðu	  (Pan,	  2010).	  
Niðurstöðurnar	  benda	  til	  mikilvægi	  hreyfingar	  og	  að	  það	  skipti	  máli	  að	  finna	  íþrótt	  sem	  

hentar	  hverjum	  og	  einum.	  Þannig	  er	  unnt	  að	  þróa	  hreyfifærni	  barnanna	  sem	  mögulega	  

helst	  í	  hendur	  við	  hegðun	  og	  félagsfærni	  þeirra	  í	  framtíðinni.	  

McConkey,	  Dowling,	  Hassan	  og	  Menke	  (2013)	  rannsökuðu	  áhrif	  íþróttaþjálfunar	  á	  

félagsfærni	  barna	  með	  þroskahömlun.	  Rannsóknin	  snérist	  um	  það	  að	  rannsaka	  áhrif	  

íþróttaþjálfunar	  sem	  Ólympíusamband	  fatlaðra	  setti	  á	  laggirnar	  til	  þess	  að	  styrkja	  íþrótta-‐	  

og	  félagsfærni	  þeirra.	  Þjálfunin	  ber	  enska	  heitið	  Unified	  Sports.	  Þjálfunin	  snýst	  um	  það	  að	  
láta	  íþróttamenn	  með	  þroskahömlun	  og	  íþróttamenn	  sem	  ekki	  eru	  með	  þroskahömlun,	  en	  

eru	  á	  svipuðu	  getustigi,	  æfa	  og	  keppa	  saman.	  Þjálfunin	  styrkir	  færni	  einstaklinganna	  í	  
íþróttum	  ásamt	  því	  að	  vera	  vettvangur	  þar	  sem	  börnin	  þróa	  samskiptahæfni	  sína	  við	  

jafnaldra,	  upplifa	  sig	  tilheyra	  hópi	  og	  taka	  þátt	  í	  samfélaginu.	  Viðtöl	  voru	  tekin	  við	  

íþróttalið	  frá	  fimm	  löndum	  sem	  öll	  höfðu	  tekið	  upp	  þessa	  þjálfun.	  Einstaklings-‐	  og	  

hópviðtöl	  voru	  tekin	  við	  íþróttamenn,	  þjálfara	  og	  foreldra.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  íþróttaþjálfunin	  hefur	  einhver	  áhrif	  á	  

félagsfærni	  barnanna	  (McConkey,	  Dowling,	  Hassan	  og	  Menke,	  2013).	  Aukin	  styrking	  var	  á	  

þáttum	  eins	  og	  sjálfsmynd,	  samskiptahæfni	  og	  færni	  í	  að	  þróa	  vináttu.	  Þrátt	  fyrir	  að	  

börnin	  sýndu	  framfarir	  á	  þessum	  þáttum	  þá	  er	  ekki	  hægt	  að	  staðfesta	  það	  að	  þjálfunin	  
hafi	  mikil	  áhrif	  á	  félagsfærni	  barnanna.	  Fötluð	  börn	  bera	  þess	  merki	  allt	  sitt	  líf	  en	  það	  er	  

þó	  ekki	  hægt	  að	  styrkja	  ákveðna	  eiginleika	  sem	  hjálpa	  börnunum	  að	  bæta	  félagsfærni	  

sína.	  Þrátt	  fyrir	  að	  þjálfunin	  styrki	  nokkra	  þætti	  félagsfærni	  barnanna	  þá	  eru	  eigi	  að	  síður	  

ákveðnar	  takmarkanir	  í	  þjálfuninni	  sem	  þarf	  að	  breyta	  til	  þess	  að	  auka	  félagslega	  þátttöku	  

barnanna.	  	  

Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  eru	  ekki	  til	  margar	  rannsóknir	  sem	  skoða	  nákvæmlega	  

sambandið	  milli	  íþróttiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun.	  
Íþróttaiðkun	  hefur	  þó	  sýnt	  að	  sé	  ein	  áhrifaríkasta	  leiðin	  til	  þess	  að	  bæta	  heilsu	  barna,	  

hvort	  sem	  þau	  eru	  með	  þroskahömlun,	  einhverfu	  eða	  enga	  fötlun	  (Marquis	  og	  Baker,	  

2015).	  Eins	  og	  rannsóknirnar	  hérna	  að	  ofan	  gefa	  til	  kynna	  þá	  geta	  íþróttir	  haft	  áhrif	  á	  
félegasfærni	  barna	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu.	  Það	  má	  því	  segja	  að	  íþróttir	  

skipti	  máli	  fyrir	  félagsfærni	  þessa	  hóps	  þó	  svo	  ekki	  hafi	  verið	  sýnt	  fram	  á	  samband	  

íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  með	  eins	  skýrum	  hætti	  og	  þegar	  um	  er	  að	  ræða	  börn	  
sem	  ekki	  hafa	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu.	  
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5.2 Samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  þátta	  sem	  tengjast	  félagsfærni	  meðal	  
barna	  með	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  

Þátttaka	  í	  íþróttum	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  heilsu	  barna	  og	  þróun	  félagsfærni	  þeirra.	  Þrátt	  fyrir	  

þetta	  jákvæða	  samband	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  virðast	  börn	  sem	  greind	  

eru	  með	  einhversskonar	  fötlun,	  t.d.	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  stunda	  íþróttir	  í	  mun	  

minni	  mæli	  en	  börn	  sem	  ekki	  hafa	  neina	  fötlun	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hefur	  íþróttaiðkun	  góð	  áhrif	  á	  félagslega	  stöðu	  barna	  og	  

sjálfsöryggi	  þeirra.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  íþróttaiðkun	  efli	  heilsu	  og	  aðlögun	  

hjá	  börnum	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  Hún	  er	  talin	  
skilvirkasta	  leiðin	  til	  þess	  að	  bæta	  heilsu	  einstaklinga	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  

einhverfu.	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  að	  aukin	  hreyfing	  bæti	  heilsu	  auk	  þess	  sem	  hún	  eykur	  

líkamlega	  virkni	  hjá	  börnum	  með	  þroskahömlun.	  

Lítið	  er	  til	  um	  rannsóknir	  á	  sambandi	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  á	  

einhverfurófi	  (Ohrberg,	  2013).	  Þrátt	  fyrir	  fáar	  rannsóknir	  á	  þessu	  sviði	  er	  þó	  vitað	  að	  

íþróttaiðkun	  barna	  með	  einhverfu	  er	  mikilvæg.	  Þátttaka	  barna	  á	  einhverfurófi	  í	  
íþróttastarfi	  getur	  skipt	  sköpum	  vegna	  þess	  að	  það	  getur	  hjálpað	  börnunum	  að	  falla	  inn	  í	  

hópinn;	  börnin	  upplifa	  sig	  þá	  tilheyra	  hópi	  og	  að	  þau	  séu	  ekki	  frábrugðin	  öðrum.	  Börnin	  fá	  

að	  upplifa	  gleði	  og	  ánægju	  með	  jafningjum	  sínum	  í	  gegnum	  íþróttastarfið	  og	  þau	  fá	  einnig	  
tækifæri	  til	  þess	  að	  þjálfa	  ákveðna	  samskipta-‐	  og	  félagsfærni.	  	  

Skipulagðar	  íþróttir	  fyrir	  börn	  á	  einhverfurófi	  geta	  með	  hjálp	  hæfs	  þjálfara	  hjálpað	  

börnunum	  að	  styrkja	  félagsleg-‐	  og	  mannleg	  samskipti	  þeirra	  (Ohrberg,	  2013).	  Einhverfa	  er	  

varanleg	  fötlun	  og	  bera	  einstaklingar	  sem	  greindir	  hafa	  verið	  með	  einhverfu	  merki	  hennar	  
alla	  ævi	  (Páll	  Magnússon,	  1993).	  Með	  félagsfærniþjálfun	  hafa	  margir	  einstaklingar	  með	  

einhverfu	  þroskast	  til	  nokkurs	  sjálfstæðis.	  Íþróttir	  eru	  taldar	  hentugt	  verkfæri	  til	  

félagsfærniþjálfunar	  (Choi,	  Park,	  Jo	  og	  Lee,	  2015).	  Íþróttir	  gefa	  barninu	  tækifæri	  á	  að	  
styrkja	  bæði	  líkamlega	  heilsu	  sína	  og	  félagsfærni	  sína	  (Ohrberg,	  2013).	  Í	  íþróttum	  geta	  

börnin	  bætt	  samskiptahæfni	  sína	  með	  því	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  við	  liðsfélaga	  sína	  í	  

skemmtilegu	  umhverfi.	  	  

Auknar	  líkur	  eru	  á	  andlegri	  vanlíðan,	  offitu,	  lélegri	  sjálfsmynd	  og	  verri	  félagsfærni	  

meðal	  barna	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  á	  einhverfurófi	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir	  (Murphy	  

og	  Carbone,	  2008).	  Þátttaka	  í	  íþróttum	  styrkir	  félagsfærni	  barna	  með	  þroskahömlun	  

og/eða	  einhverfu	  vegna	  þeirra	  tækifæra	  sem	  þau	  fá	  til	  þess	  að	  mynda	  vinskap	  við	  önnur	  
börn,	  tjá	  sköpunargáfu	  sína,	  þróa	  sjálfsmynd	  og	  upplifa	  tilgang	  og	  þýðingu	  í	  lífinu.	  

Þátttakendur	  á	  Ólympíuleikum	  fatlaðra	  tóku	  þátt	  í	  rannsókn	  þar	  sem	  kannað	  var	  áhrif	  
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íþrótta	  á	  lífsgæði	  fatlaðra	  einstaklinga.	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  þátttakendur	  á	  

Ólympíuleikum	  fatlaðra	  höfðu	  hærra	  sjálfstraust,	  voru	  við	  betri	  líkamlega	  heilsu	  og	  voru	  

meira	  samþykkt	  félagslega	  heldur	  en	  einstaklingar	  sem	  ekki	  stunduðu	  íþróttir.	  

Íþróttaiðkun	  getur	  styrkt	  sjálfstæði,	  sjálfbærni,	  ákveðni	  og	  samvinnu	  með	  öðrum	  bæði	  hjá	  

börnum	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  börnum	  á	  einhverfurófi.	  	  

Þegar	  kemur	  að	  því	  að	  velja	  íþrótt	  fyrir	  fatlað	  barn	  er	  mikilvægt	  að	  kanna	  áhugasvið	  

barnsins,	  hvað	  það	  er	  sem	  veitir	  barninu	  ánægju	  og	  hvort	  barnið	  hefur	  þann	  möguleika	  að	  
standa	  sig	  vel	  (Snæfríður	  Þóra	  Egilsson,	  2008).	  Þessir	  þættir	  eru	  mjög	  mikilvægir	  til	  þess	  

að	  barnið	  nái	  árangri.	  Hlutverk	  foreldra	  er	  mjög	  mikilvægt	  þegar	  kemur	  að	  íþróttaiðkun	  

fatlaðra	  barna.	  Börn	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  eru	  mjög	  háð	  foreldrum	  sínum	  

og	  þurfa	  foreldrar	  að	  hjálpa	  þeim	  við	  að	  komast	  í	  íþróttir.	  Í	  því	  sambandi	  þarf	  að	  huga	  að	  

akstri	  og	  fleira	  sem	  gæti	  hindrað	  þátttöku	  barnanna	  vegna	  þeirra	  skerðinga	  sem	  þau	  búa	  

við.	  Þetta	  fer	  þó	  eftir	  því	  hversu	  mikið	  fatlað	  barnið	  er.	  Þrátt	  fyrir	  það	  má	  ekki	  gleyma	  því	  
að	  foreldrar	  hafa	  mjög	  gaman	  að	  því	  að	  fylgjast	  með	  börnunum	  sínum	  í	  íþróttum	  og	  

hjálpa	  til	  við	  slíkt	  félagsstarf.	  Með	  íþróttaiðkun	  geta	  börn	  öðlast	  meiri	  færni	  líkamlega	  og	  
félagslega	  og	  þar	  með	  orðið	  sjálfstæðari	  og	  minna	  háð	  foreldrum	  sínum.	  
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6 Samantekt	  og	  umræður	  

Hér	  verður	  greint	  frá	  niðurstöðum	  og	  rannsóknarspurningunni	  svarað.	  Spurt	  var:	  Hvaða	  

samband	  er	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna,	  fatlaðra	  og	  ófatlaðra	  og	  félagsfærni	  þeirra?	  Við	  
þessa	  rannsóknarspurningu	  var	  sett	  fram	  undirspurning:	  Er	  munur	  á	  félagsfærni	  barna	  

sem	  stunda	  íþróttir	  og	  þeirra	  sem	  ekki	  stunda	  neinar	  íþróttir	  og	  í	  hverju	  felst	  hann?	  Það	  er	  

að	  mínu	  mati	  mikilvægt	  rannsaka	  áhrifaþætti	  félagsfærni	  barna	  vegna	  þess	  hve	  
nauðsynleg	  félagsfærni	  er	  okkur	  öllum	  og	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  að	  sækja	  í	  aðstæður	  

sem	  efla	  félagfærni	  barna	  bæði	  utan	  heimilis	  og	  skóla.	  Góð	  félagsfærni	  er	  færni	  barna	  í	  

mannlegum	  samskiptum	  auðveldar	  barni	  að	  kynnast	  öðrum	  og	  kemur	  í	  veg	  fyrir	  að	  barnið	  

verði	  útundan	  í	  jafningjahóp	  og	  verði	  fyrir	  félagslegri	  einangrun.	  Félagsfærni	  er	  lærð	  færni	  

sem	  þróast	  með	  barninu	  allt	  líf	  þess.	  Félagsfærni	  þróast	  á	  mismunandi	  hátt	  hjá	  öllum	  og	  
þess	  vegna	  telur	  höfundur	  það	  mikilvægt	  að	  rannsaka	  hvernig	  börn	  geta	  aukið	  félagsfærni	  
sína.	  	  

Þátttaka	  í	  íþróttum	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barna,	  sjálfstraust	  eykst,	  

félagsþroski	  styrkist	  og	  börn	  læra	  að	  sýna	  umburðarlyndi	  og	  læra	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  

öðrum.	  Íþróttaiðkun	  kennir	  einnig	  börnunum	  að	  vinna	  með	  öðrum,	  að	  tjá	  sig,	  hafa	  trú	  á	  
eigin	  getu	  og	  taka	  sjálfstæðar	  ákvarðanir	  (Bailey,	  2006).	  Það	  er	  því	  ljóst	  að	  íþróttir	  geta	  

aukið	  marga	  mikilvæga	  þætti	  félagsfærni	  hjá	  börnum	  (fötluðum	  og	  ófötluðum).	  	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  getur	  íþróttaiðkun	  aukið	  sjálfsmynd	  barna	  (Hermens,	  Super,	  

Verkooijen	  og	  Koelen,	  2015).	  Börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  betri	  

sjálfsmynd	  heldur	  en	  þau	  börn	  sem	  ekki	  leggja	  stund	  á	  neinar	  íþróttir.	  Að	  ná	  tökum	  á	  

nýjum	  æfingum,	  ganga	  vel	  á	  æfingu,	  fá	  hrós	  þegar	  vel	  gengur	  og	  hvatningu	  þegar	  þess	  

þarf	  eru	  hlutir	  sem	  efla	  sjálfsmynd	  og	  trú	  á	  eigin	  getu	  hjá	  börnum	  í	  íþróttum.	  Litlir	  

persónulegir	  sigrar	  barna	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  skora	  mark,	  gera	  handahlaup	  eða	  skalla	  

bolta	  auka	  sjálfsmynd	  barna	  og	  trú	  á	  eigin	  getu.	  Góð	  sjálfsmynd	  er	  ein	  af	  grunnþáttum	  

félagsfærni	  (Cole,	  Cole	  og	  Lightfoot,	  2005).	  	  

Auk	  þess	  að	  bæta	  sjálfsmyndina	  getur	  íþróttaiðkun	  aukið	  samskiptahæfni	  barna	  og	  

minnkað	  líkur	  á	  áhættuhegðun	  (Shernoff	  og	  Vandell,	  2007).	  Samskiptahæfni	  er	  líkt	  og	  

sjálfsmynd	  einn	  af	  grunnþáttum	  félagsfærni	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  Í	  íþróttum	  er	  

mikil	  áhersla	  lögð	  á	  samskipti,	  samskipti	  á	  milli	  þjálfara	  og	  iðkenda,	  á	  milli	  iðkenda	  og	  
liðsfélaga	  og	  á	  milli	  iðkenda	  og	  mótherja.	  Börn	  þurfa	  að	  þakka	  mótherja	  fyrir	  og	  eftir	  t.d.	  
fótboltaleik	  eða	  aðra	  keppni	  og	  læra	  með	  því	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  andstæðingnum	  og	  
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einnig	  samskipti	  við	  aðra.	  Börn	  í	  íþróttum	  læra	  einnig	  að	  hafa	  samskipti	  við	  liðsfélaga	  sína,	  

hvetja	  þá	  áfram	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  þeim.	  	  

	   Börn	  geta	  einnig	  öðlast	  betri	  færni	  á	  fleiri	  þáttum	  í	  gegnum	  íþróttaiðkun	  sem	  

tengjast	  félagsfærni	  þeirra.	  Börn	  sem	  stunda	  íþróttir	  sýndu	  samkvæmt	  niðurstöðum	  Zurc	  
(2012)	  betri	  færni	  í	  þáttum	  eins	  og	  sjálfsstjórn,	  að	  hafa	  samúð	  með	  öðrum	  og	  unnu	  einnig	  

töluvert	  betur	  með	  öðrum	  heldur	  en	  börn	  sem	  ekki	  lögðu	  stund	  á	  íþróttir.	  Töluverður	  

munur	  var	  einnig	  á	  líkamlegri	  heilsu	  barna	  sem	  stunduðu	  íþróttir	  í	  samanburði	  við	  börn	  
sem	  ekki	  stunduðu	  íþróttir	  (Dorak,	  Yildiz	  og	  Sortullu,	  2012).	  	  

Börn	  með	  þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  eiga	  vegna	  fötlunar	  sinnar	  erfiðara	  með	  

félagslega	  þætti	  heldur	  en	  ófötluð	  börn.	  Félagsfærni	  er	  því	  mun	  slakari	  hjá	  börnum	  með	  

þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  í	  samanburði	  við	  félagsfærni	  barna	  sem	  ekki	  eru	  með	  
fötlun.	  Það	  er	  þó	  mjög	  misjafnt	  hversu	  mikil	  skerðing	  er	  hjá	  börnum	  því	  fötlunin	  getur	  

verið	  mismikil.	  Þrátt	  fyrir	  skerðingu	  á	  félagslega	  sviðinu	  er	  félagsfærni	  alveg	  jafn	  mikilvæg	  
börnum	  með	  einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  og	  hún	  er	  ófötluðum	  börnum.	  Vegna	  

skerðingu	  á	  félagslega	  sviðinu	  er	  mikilvægt	  að	  byrja	  strax	  að	  efla	  einstaklinga	  með	  

einhverfu	  og/eða	  þroskahömlun	  í	  að	  styrkja	  félagslega	  færni	  sína.	  Íþróttaiðkun	  er	  þar	  

mjög	  góður	  kostur.	  Íþróttaiðkun	  getur	  aukið	  líkamlega	  virkni	  hjá	  börnum	  með	  
þroskahömlun	  og/eða	  einhverfu	  og	  er	  auk	  þess	  talin	  skilvirkasta	  leiðin	  til	  að	  bæta	  heilsu	  

þeirra	  (Marquis	  og	  Baker,	  2015).	  Í	  gegnum	  íþróttastarfið	  upplifa	  börnin	  gleði	  og	  ánægju	  

með	  jafningjum	  sínum	  og	  fá	  þar	  einnig	  tækifæri	  til	  að	  þjálfa	  ákveðna	  samskipta-‐	  og	  
félagsfærni	  (Ohrberg,	  2013).	  Í	  íþróttum	  fá	  börnin	  einnig	  tækifæri	  á	  mynda	  vinskap	  við	  

önnur	  börn,	  tjá	  sköpunargáfu	  sína,	  þróa	  betri	  sjálfsmynd	  og	  upplifa	  þýðingu	  og	  tilgang	  í	  
lífinu	  (Murphy	  og	  Carbone,	  2008).	  Íþróttaiðkun	  býður	  börnum	  með	  einhverfu	  og/eða	  
þroskahömlun	  upp	  á	  að	  öðlast	  meiri	  færni	  líkamlega	  og	  félagslega	  og	  með	  slíkri	  færni	  eiga	  

þau	  möguleika	  á	  að	  verða	  sjálfstæðari	  (Snæfríður	  Þóra	  Egilsson,	  2008).	  	  

Samkvæmt	  rannsókn	  Howie,	  Lukacs,	  Pastor,	  Reuben	  og	  Mendola	  (2010)	  mældust	  

börn	  sem	  lögðu	  stund	  á	  íþróttir	  með	  mun	  hærri	  félagsfærni	  heldur	  en	  börn	  sem	  ekki	  lögðu	  
stund	  á	  íþróttir.	  Börn	  sem	  æfðu	  íþróttir	  höfðu	  betri	  sjálfsmynd,	  meiri	  trú	  á	  eigin	  getu,	  áttu	  

auðveldara	  með	  að	  stofna	  til	  vináttutengsla	  og	  viðhalda	  þeim	  og	  mældust	  með	  betri	  

samskiptahæfni.	  	  

Eins	  og	  kemur	  fram	  hér	  að	  ofan	  getur	  íþróttaiðkun	  aukið	  marga	  þætti	  félagsfærni	  

barna.	  Hvaða	  samand	  er	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  þeirra?	  Samkvæmt	  

niðurstöðum	  þeirra	  rannsókna	  sem	  fjallað	  var	  um	  hér	  að	  ofan	  er	  greinilegt	  samband	  á	  

milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  þeirra.	  Íþróttaiðkun	  getur	  aukið	  þætti	  sem	  
tengjast	  félagsfærni	  barna	  og	  eru	  íþróttir	  því	  góður	  grundvöllur	  til	  félagsfærni	  þjálfunar.	  
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Sambandið	  á	  milli	  íþróttaiðkunar	  og	  félagsfærni	  barna	  liggur	  í	  aukinni	  færni	  barnanna	  á	  

þáttum	  eins	  og	  sjálfsmynd,	  samskiptahæfni,	  trú	  á	  eigin	  getu,	  sjálfsstjórn	  og	  samúð	  með	  

öðrum,	  auk	  þess	  að	  bæta	  bæði	  líkamlega	  og	  andlega	  heilsu	  þeirra.	  	  

Helstu	  niðurstöður	  ritgerðarinnar	  eru	  þær	  að	  skýrt	  samband	  virðist	  vera	  á	  milli	  

íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  þeirra.	  Íþróttir	  geta	  hjálpað	  börnum	  að	  efla	  mikilvæga	  

þætti	  félagsfærni	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  lífsgæði	  þeirra	  þegar	  litið	  er	  til	  lengri	  tíma.	  Félagsfærni	  

er	  talin	  mikilvægasta	  færnin	  sem	  einstaklingar	  búa	  yfir,	  hún	  er	  eitt	  sterkasta	  tækið	  sem	  
einstaklingar	  hafa	  til	  þess	  að	  eignast	  maka,	  vini	  og	  til	  þess	  að	  vera	  betur	  undirbúin	  til	  að	  

ala	  upp	  börn	  sjálf,	  til	  að	  vegna	  vel	  í	  starfi,	  minnka	  líkur	  á	  þunglyndi,	  kvíða	  o.fl..	  Allt	  eru	  

þetta	  mikilvægir	  þættir	  sem	  leggja	  grunninn	  að	  góðu	  lífi	  einstaklinga.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  

komið	  styrkja	  íþróttir	  marga	  meginþætti	  félagsfærni	  og	  þar	  af	  leiðandi	  félagsfærni	  barna.	  

Í	  heildina	  má	  sjá	  að	  íþróttaiðkun	  er	  hentug	  til	  þess	  að	  efla	  félagsfærni	  barna.	  

Sambandið	  milli	  íþróttaiðkunar	  barna	  og	  félagsfærni	  þeirra	  er	  náið	  og	  styrkir	  hvort	  annað.	  
Góður	  íþróttamaður	  býr	  yfir	  góðri	  félagsfærni.	  Góður	  íþróttamaður	  stendur	  sig	  vel	  í	  

íþróttinni,	  er	  góður	  liðsmaður,	  ber	  virðingu	  fyrir	  sér	  og	  íþróttinni	  sem	  og	  öðrum	  sem	  koma	  

að	  íþróttinni,	  er	  leiðtogi	  og	  hefur	  trú	  á	  sjálfum	  sér.	  Allt	  eru	  þetta	  eiginleikar	  góðrar	  

félagsfærni.	  Íþróttamaður	  þarf	  því	  á	  félagsfærni	  að	  halda	  til	  þess	  að	  ná	  langt	  í	  sinni	  íþrótt.	  
Af	  þessu	  má	  ráða	  að	  íþróttaiðkun	  og	  félagsfærni	  barna	  helst	  í	  hendur.	  Íþróttamaðurinn	  

þarf	  á	  félagsfærni	  að	  halda	  til	  að	  ná	  árangri	  og	  íþróttaiðkun	  getur	  aukið	  félagsfærni	  barna.	  

Niðurstöður	  ritgerðarinnar	  ætti	  að	  nýta	  til	  þess	  að	  auglýsa	  íþróttastarfsemina	  á	  

öðruvísi	  og	  betri	  hátt	  en	  gert	  er.	  Kynna	  þyrfti	  þessar	  niðurstöður	  fyrir	  fólki	  sem	  starfar	  á	  
vegum	  íþróttafélaga	  þar	  sem	  aukin	  félagsfærni	  barna	  ætti	  að	  vera	  ein	  aðalástæða	  þess	  að	  

börn	  stundi	  íþróttir	  en	  ekki	  að	  búa	  til	  afreksíþróttamenn	  eða	  vegna	  þess	  að	  íþróttir	  hafa	  

skemmtanagildi.	  Félagsfærni	  býr	  einnig	  til	  góða	  íþróttamenn,	  það	  að	  hafa	  trú	  á	  eigin	  getu	  

og	  geta	  unnið	  vel	  með	  öðrum	  o.fl.	  hjálpar	  til	  við	  að	  byggja	  upp	  góðan	  íþróttamann	  og	  

leiðtoga.	  Þess	  vegna	  tel	  ég	  að	  niðurstöður	  þessa	  verkefnis	  geti	  nýst	  þeim	  sem	  starfa	  á	  

vegum	  íþróttafélaga	  við	  að	  átta	  sig	  á	  mikilvægi	  félagsfærni	  og	  hversu	  stórt	  hlutverk	  
íþróttir	  gegna	  í	  þróun	  á	  félagsfærni	  barna.	  Niðurstöður	  ritgerðarinnar	  geta	  einnig	  nýst	  

foreldrum	  og	  forráðamönnum.	  Þær	  minna	  á	  mikilvægi	  félagsfærni	  barna	  og	  hvaða	  úrræði	  

foreldrar	  geta	  nýtt	  sér	  til	  þess	  að	  örva	  félagsfærni	  barna	  sinna.	  Niðurstöðurnar	  sýna	  einnig	  

hve	  íþróttaiðkun	  er	  góður	  grundvöllur	  fyrir	  félagsfærniþjálfun	  og	  hvað	  íþróttir	  skipta	  miklu	  

máli	  við	  að	  byggja	  upp	  félagslega	  sterkan	  einstakling.	  
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