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Ágrip 

Félags- og tilfinningafærni er hugtak yfir víðtæka færni sem auðveldar einstaklingum að 

viðhalda vellíðan og jákvæðum samböndum við aðra. Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni þess 

að hafa góða félags- og tilfinningafærni við vellíðan, betri sjálfsmynd og æskilega hegðun. 

Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á fylgni á milli þessa og að standa sig vel í námi og á 

vinnumarkaði. Þjónustuaðilar sem starfa innan Reykjavíkurborgar og sinna börnum á 

leikskólaaldri leggja áherslu á að bjóða viðeigandi aðstoð eða stuðning til allra sem á honum 

þurfa að halda. Markmið þessarar rannsóknar var því að kortleggja þau sértæku félags- og 

tilfinningafærniúrræði sem standa börnum á leikskólaaldri til boða hjá þjónustustofnunum í 

nærumhverfi barna, það er, leikskólum, skólaþjónustu og heilsugæslu, innan 

Reykjavíkurborgar. Niðurstöður bentu til þess að fáir þjónustuaðilar byðu upp á sértæk félags- 

og tilfinningafærniúrræði fyrir börn á leikskólaaldri. Því eru ýmis tækifæri til úrbóta fyrir 

stefnumótandi aðila á Reykjavíkursvæðinu varðandi félags- og tilfinningafærniþjónustu fyrir 

börn á leikskólaaldri, til þess að stuðla enn betur að þroska, heilsu og velferð allra barna.  
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Abstract  

Social and emotional learning refers to acquisition of skills that foster wellbeing and 

positive social relationships. Studies have shown a positive correlation between social and 

emotional skills and emotional well-being, self-confidence, positive behavior, and school and 

work performance. Service providers in Reykjavík emphasize offering appropriate services 

and preventative measures to benefit residents of the area, including children. The purpose of 

the present study was to obtain an overview of social and emotional support services that are 

available to children ages 1-6 years, in Reykjavík. In order to obtain a comprehensive 

overview of the extent and quality of the services provided, service providers (i.e., 

professionals working in preschools, school-based support services, and community 

healthcare clinics) were asked to complete an online survey regarding any social and 

emotional learning support services provided to preschool students. For the services to qualify 

as a social and emotional skills intervention, information regarding the intervention had to be 

accessible, it had to be specifically designed to promote social and emotional learning, and it 

had to be supported by empirical research. Results indicated a dearth of specific social and 

emotional interventions for preschool children in Reykjavík. The results further revealed 

ample room for improvement in social and emotional support services provided to children 

ages 1-6 years in Reykjavík.  
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Þakkir 

Til að byrja með vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma og svöruðu 

þjónustukönnuninni, án ykkar hefði þetta verkefni ekki verið mögulegt. Ég vil einnig þakka 

öllum þeim sem voru mér innan handa við skrif á þessu meistaraverkefni, þar á meðal er ég 

mjög þakklát fyrir samnemendur mína, sem alltaf er hægt að leita til með vangaveltur og fá 

ráðgjöf. Ég vil sérstaklega þakka handleiðara mínum, Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur, fyrir 

að leiðbeina mér og verkefninu á rétta braut og vera alltaf tilbúin að leggja sitt af mörkum. 

Betri handleiðara og stuðningsaðila hefði ég ekki geta fengið. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

kærasta mínum, Sigurði Arnóri Sigurðssyni, fyrir að standa mér alltaf við hlið og hvetja áfram 

við hvert tækifæri.  
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1 Inngangur 

Samkvæmt Aristótelesi er mannfólkið félagsverur (e. social animals) í eðli sínu og er þar 

með ætlað að umgangast og eiga í samskiptum við aðra (Aristotle, 350 f.k.). Nútímavísindi 

hafa rennt stoðum undir þá kenningu. Uppbyggileg samskipti við vini og fjölskyldu veita 

okkur öryggi, stuðla að heilbrigðum þroska og ýta undir vellíðan (Weis, 2014). Mannsheilinn 

bregst við nánum samskiptum, endurgjöf og snertingu við aðra með boðefnum sem kalla fram 

vellíðan (Bhanji og Delgado, 2014; Feldman, 2017). Flestir öðlast skilning á óskráðum 

reglum samskipta án þess að þurfa til þess sérstaka kennslu en sumir þurfa stuðning og 

handleiðslu við að mynda og viðhalda jákvæðum félagslegum tengslum. Því eru ekki allir 

jafnfærir í félagslegum samskiptum sem getur verið hamlandi í daglegu lífi. Félags- og 

tilfinningafærni er því mikilvægur eiginleiki og undirstaða lífsgæða. 

1.1 Félags- og tilfinningafærni  

Félagsfærni vísar til víðtækrar færni sem auðveldar einstaklingum að viðhalda vellíðan og 

jákvæðum samböndum við aðra (Elbertson o.fl., 2010). Félags- og tilfinningafærni er hugtak 

yfir marga eiginleika og tegundir hegðunar. Til að skilja þetta víðtæka hugtak betur er gott að 

skipta því til helminga í félagslega þætti (e. interpersonal) og í persónulega þætti (e. 

intrapersonal) (Domitrovich, Durlak, Staley og Weissberg, 2017).  

Félagslegir þættir eru þeir eiginleikar eða hegðun sem hjálpa okkur í samskiptum við 

aðra, það er færni við að setja sig í spor annarra, semja við aðra, eiga í samskiptum og að 

vinna úr samskiptavanda (Domitrovich o.fl., 2017). Þessi færni gagnast okkur vel í 

félagslegum samskiptum þar sem hún auðveldar okkur að vinna með öðrum, eignast vini og 

halda þeim. 

Persónulegir þættir eru þeir eiginleikar eða sú hegðun sem hefur áhrif á vellíðan, 

hugsanir og velgengni hvers og eins. Það er til að mynda geta til að setja sér raunhæf 

markmið, að hafa sjálfs- og tilfinningastjórn, að hafa jákvæðan hugsunarhátt og geta til að 

takast á við erfiðleika (Domitrovich o.fl., 2017). Allir þessir eiginleikar geta því gagnast 

einstaklingum vel á lífsleiðinni. Góð sjálfstjórn hefur verið tengd við velgengni í skóla og 

vinnu (von Suchodoletz o.fl., 2013; Heckman o.fl., 2006). Raunhæf markmiðasetning felur 

það í sér að markmið eru gerleg, það er að geta unnið markvisst að markmiðinu og náð 

árangri. Jákvæður hugsunarháttur hefur meðal annars jákvæð áhrif á andlega og líkamlega 

líðan (Scheier og Carver, 1993). Að búa yfir seiglu eða getu til að takast á við erfiðleika er 

hagnýt færni, flestallir verða fyrir mótlæti á lífsleiðinni en þeir sem sýna seiglu finna síður 
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fyrir hamlandi áhrifum af þessari lífsreynslu. Þessi færni er ekki endilega meðfædd heldur 

þróast hún smám saman og því hægt að hafa áhrif á hana (Masten, 2001).  

Þeir sem hafa góða félags- og tilfinningafærni búa því yfir mörgum eiginleikum sem 

gagnast þeim vel í námi, starfi og einkalífi. Þeir eiga auðveldara með lausnaleit við ýmsum 

vanda, eru líklegri til að ljúka verkefnum og ráða betur við ábyrgðarhlutverk (Jones o.fl., 

2015; Elbertson o.fl, 2010).  

1.2 Áhrif félags- og tilfinningafærni á velgengni 

Eins og kom fram hér á undan hafa rannsóknir sýnt fram á fylgni á milli þess að hafa góða 

félags- og tilfinningafærni og velgengni á lífsleiðinni. Þeirra áhrifa er helst að gæta á þremur 

sviðum: vellíðan, frammistöðu í skóla og vinnu.  

Vellíðan getur átt við margt, í þessu tilfelli er vísað til velgengni í samskiptum við 

aðra og heilbrigðs atferlis og hugsunar. Að hafa góða félagsfærni getur hjálpað börnum að 

kynnast öðrum og viðhalda jákvæðum samböndum (Gresham, 1998). Þar sem mannfólk er í 

eðli sínu félagsverur er gagnlegt að geta myndað sambönd við aðra og að hafa sterkt og gott 

tengslanet (Weis, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa fengið þjálfun í félags- og 

tilfinningafærni öðlast betra vald á henni, þeir eru einnig með betri sjálfsmynd og sýna frekar 

jákvæða hegðun í garð annarra. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á neikvæða fylgni 

góðrar félags- og tilfinningafærni við geðraskanir, neyslu fíkniefna, vanlíðan og andfélagslega 

hegðun (Sklad o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2017). 

Félags- og tilfinningafærni hefur einnig áhrif á frammistöðu og/eða velgengni í skóla. 

Félagsfærni getur gagnast börnum vel innan skólans, þau börn sem tengjast jákvæðum 

böndum við fólk í sínu nánasta umhverfi og taka virkan þátt í eigin námi vegnar betur, bæði 

innan skólans og utan hans (Elbertson o.fl., 2010). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á 

jákvæða fylgni milli þjálfunar í félags- og tilfinningafærni við námsárangur og jákvætt 

hugarfar gagnvart skóla (Sklad o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2017). Samkvæmt fræðimönnum 

veltur frammistaða barna í skóla meðal annars á greind (e. IQ) og félags- og tilfinningafærni 

þeirra (Jones o.fl., 2015). Þar sem markmið skóla er að fræða börn og ýta undir góða 

frammistöðu þeirra eru þetta gagnlegar upplýsingar fyrir starfsfólk skóla. Erfitt er að hafa 

áhrif á greind en hægt er að auka félags- og tilfinningafærni með þjálfun. Starfsmenn skóla 

geta því nýtt félags- og tilfinningafærniúrræði til þess að auka félags- og tilfinningafærni 

barna og haft þar af leiðandi óbein áhrif á frammistöðu barna í námi (Jones o.fl., 2015).  
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Starfsmenn leik- og grunnskóla komast í kynni við börn og hafa einstaka innsýn í getu 

og færni þeirra á ýmsum sviðum. Þetta stafar ekki einungis af sérþekkingu þeirra heldur 

kynnast þeir einnig mörgum börnum á sama aldri sem veldur því að hægt sé að bera 

nemendur saman og áætla hvort færni einstaka barns sé dæmigerð miðað við jafnaldra. Því til 

stuðnings sýndu niðurstöður langtímarannsóknar Jones og félaga (2015) að mat 

leikskólakennara á félags- og tilfinningafærni barna hafði jákvæða fylgni við velgengni 

barnanna síðar á ævinni. Þau börn sem voru metin með góða félags- og tilfinningafærni á 

leikskólaaldri voru líklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla (e. High School) á tilsettum 

tíma, ljúka framhaldsnámi og vera með örugga vinnu við 25 ára aldur. 

Félags- og tilfinningafærni hefur því ekki einungis áhrif á vellíðan eða velgengni í 

skóla heldur getur hún einnig haft áhrif á velgengni á vinnumarkaði. Rannsóknir hafa sýnt að 

bæði greind og félags- og tilfinningafærni spá fyrir um velgengni á atvinnumarkaði á 

fullorðinsaldri (Jones o.fl., 2015; Heckman o.fl., 2006). Í nútímasamfélagi tekur 

atvinnumarkaðurinn sífelldum breytingum þar sem störf breytast meðal annars vegna 

tæknivæðingar og framfara í vísindum. Þegar starfsvettvangur breytist, breytist einnig krafa 

um færni og getu starfsfólks. Eftirspurnin er meiri eftir starfsfólki sem hefur góða félags- og 

tilfinningafærni á 21. öldinni, starfsfólk sem býr yfir þessari færni getur átt auðveldara með 

samstarf við aðra sem getur þar af leiðandi aukið afköst fyrirtækja (Deming, 2017). Það er því 

mjög mikilvægt að komandi kynslóðir hafi gott vald á félags- og tilfinningafærni fyrir eigin 

vellíðan og velgengni í skóla og á atvinnumarkaði.  

1.3 Markhópur 

Börn hafa mismikið vald á félags- og tilfinningafærni og þurfa sum þeirra þjálfun til að ýta 

undir líkur á vellíðan og velgengni þeirra seinna meir. Til þess að veita börnum viðeigandi 

aðstoð þarf að taka ákvörðun um það hvenær hún er veitt og hverjir fá hana.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi og hagkvæmni þess að veita ungum 

börnum gæðaforvarnir og -inngrip, þar hefur rannsakandinn og Nóbelsverðlaunahafinn James 

J. Heckman verið einna fremstur í flokki. Heckman hefur meðal annars rannsakað hagkvæmni 

þess að fjárfesta í forvörnum og snemmtækri íhlutun fyrir börn í áhættuhópum. 

Langtímarannsóknir hans (Perry Preschool Program og Abecedarian Program) hafa sýnt 

afgerandi mun á árangri eftir því hvenær inngrip eða forvarnir eru framkvæmd. Því fyrr sem 

börnum býðst þessi aðstoð, þeim mun hagkvæmara er það fyrir samfélagið til lengri tíma litið. 

Þátttakendur í þessum rannsóknum voru valdir af handahófi í samanburðar- eða tilraunahóp 

en þau áttu það sameiginlegt að vera allir börn úr minnihlutahópum með lága félags- og 
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efnahagslega stöðu á sjöunda- og áttunda áratug síðustu aldar. Þeir einstaklingar sem voru í 

áhættuhópi en fengu hágæðaumönnun frá ungum aldri stóðu sig betur á prófum (e. 

achievement tests), voru meira menntaðir, voru tekjuhærri, þurftu síður sérkennslu, voru 

ólíklegri til að vera á fjárhagsbótum eða í fangelsi og voru líklegri til að eiga heimili á 

fullorðinsaldri heldur en þeir sem voru í samanburðarhópi og fengu ekki slíka umönnun 

(Heckman, 2008). Heckman (2008) telur að hluta til megi rekja þessi áhrif til óvitsmunalegra 

þátta, þar á meðal félags- og tilfinningafærni. Þegar barn öðlast ákveðna færni snemma á 

lífsleiðinni og sér gagnsemi hennar er það líklegra til að sýna þá hegðun aftur. Þessi færni 

getur svo yfirfærst á aðrar aðstæður og orðið hvati fyrir barnið til að tileinka sér nýja færni 

seinna (Heckman, 2008). Þessar rannsóknir undirstrika mikilvægi þess bjóða upp á forvarnir 

og íhlutun fyrir ung börn á aldrinum 1-3 ára þar sem er hægt að byggja góðan grunn sem 

gagnast þeim seinna í lífinu. Inngrip og forvarnir sem beitt er síðar á lífsleiðinni eru gagnlegar 

en skila ekki jafnmiklum árangri og meðal yngri barna (Heckman, 2008). Þessar rannsóknir 

renna því stoðum undir gagnsemi þess að tryggja gæðaumönnun og -þjálfun fyrir börn á 

leikskólaaldri. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þrátt fyrir að langtímaáhrif séu meiri þegar 

íhlutun á sér stað meðal ungra barna eru þær ekki árangurslausar fyrir eldri börn. Okkur sem 

samfélagi ber skylda til að aðstoða öll þau börn sem þurfa stuðning, óháð aldri eða bakgrunni 

þeirra. 

Þegar markmið leikskóla er að styðja við öll börn í skólakerfinu þarf að huga að því 

hvers konar þjónustu barnið þarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; Shinn og 

Walker, 2010). Það er því nauðsynlegt að meta öll börn í ljósi þess hvort það þurfi meiri 

stuðning en aðrir nemendur. Algengast er að börn á Íslandi fái aukinn stuðning vegna 

sálfræðilegrar greiningar sem þau fá hjá sálfræðingum eða öðrum sérfræðingum. Í 

greiningarferli er athugað hvort barnið hafi færniskerðingu, fötlun eða röskun og eigi þar af 

leiðandi rétt á ákveðinni aðstoð. Til þess að fá greiningu á Íslandi þurfa börn yfirleitt að bíða í 

töluverðan tíma til að komast að hjá sérfræðingum í athugun til þess að kanna hvort þau nái 

greiningarviðmiðum, áður en þeim býðst aðstoð (Ríkisendurskoðun, 2016). Til þess að ná 

greiningarviðmiðum þarf barnið oft að sýna fram á töluverða skerðingu til þess að eiga rétt á 

auknum stuðningi. Þetta getur valdið því að börn sem ná ekki greiningarviðmiðum en hafa 

samt sem áður einhverja skerðingu fá ekki þann stuðning sem þau þurfa. Að mati 

Ríkisendurskoðunar (2016) má vænta þess að um 16.000 börn og unglingar á Íslandi þurfi 

einhvern tíma að leita til sérfræðinga vegna geðheilbrigðisvanda. Eitt helsta vandamál 

sérfræðiþjónustu barna og unglinga hér á landi er löng bið eftir aðstoð. Samkvæmt 

Ríkisendurskoðun (2016) biðu tæplega 400 börn eftir þjónustu á Þroska- og hegðunarstöð og 
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Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins árið 2015 en þar fer fram greining og ráðgjöf vegna 

ýmissa þroskaraskana meðal barna og unglinga. Börn geta vænt þess að þurfa að bíða allt frá 

tveimur mánuðum upp í heilt ár eftir því að komast að í greiningu (Ríkisendurskoðun, 2016). 

Þetta kerfi er ekki ákjósanlegt þar sem börn þurfa að bíða lengi eftir því að fá viðeigandi 

aðstoð í stað þess að barnið fái aðstoð strax, óháð því hvort að það býr við greiningu eða ekki 

(Heckman, 2008). Börnin sem bíða eftir greiningu eldast á meðan og bilið á milli þeirra og 

jafnaldra getur aukist í stað þess að gripið sé inn og spornað við þessari þróun strax. 

Hægt er að nýta aðrar aðferðir til að bera fyrr kennsl á börn sem eiga mögulega í 

vanda og þyrftu á auknum stuðningi að halda. Til að mynda er hægt að nota skimun (e. 

screening) sem er kerfisbundin aðferð sem er notuð til að greina börn sem eru í áhættu, þeim 

börnum sem skimast í áhættuhópi er þá hægt að vísa í frekari greiningu ásamt því að veita 

þeim aðstoð. Við skimun eru nýtt mælitæki og matslistar sem hannaðir eru sérstaklega til að 

greina hverjir eiga í hættu á að sýna ákveðinn vanda. Til eru nokkrar mismunandi tegundir 

skimunar fyrir félags- og tilfinningafærni ungra barna. Skimunartækin eiga það oftast 

sameiginlegt að vera fyllt út af þeim sem þekkja barnið best, til dæmis foreldrum og/eða 

starfsfólki leik- og grunnskóla (Briggs-Gowan, Carter, Irwin, Wachtel og Cicchetti, 2004). 

Ung börn eru enn að þroskast, heili þeirra tekur sífelldum breytingum, hegðun þeirra og 

skilningur getur breyst mjög hratt á þessum tíma (Weis, 2014). Sumir hafa því efast um 

gagnsemi þess að skima fyrir félags- og tilfinningavanda snemma á lífsleiðinni þar sem barnið 

er enn að þroskast. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að félags- og tilfinningafærni ungra barna 

hefur fylgni við félags- og tilfinningafærni þeirra seinna meir. Rannsókn Briggs-Gowan, 

Carter, Bosson-Heenan, Guyer og Horwitz (2006) sýndi fylgni á milli mats á félags- og 

tilfinningavanda við eins árs aldur og mat á vanda seinna meir. Um helmingur þeirra sem 

skimuðust með vanda snemma voru með sama vanda ári seinna. Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra er félags- og tilfinningavandi ungra barna (e. infant and toddlers) því ekki tímabundinn 

heldur viðvarandi vandi. Rannsókn Briggs-Gowan og Carter (2008) sýndi ennfremur að meira 

en helmingur þeirra barna sem skimuðust í áhættuhópi samkvæmt foreldrum og kennurum á 

fyrstu árum grunnskólagöngu höfðu einnig skimast í áhættuhópi á fyrstu þremur aldursárum 

ævinnar. Þessar niðurstöður benda til þess að skimun fyrir félags- og tilfinningafærni á fyrstu 

þremur árum lífsins geti sýnt fram á raunverulega þörf þessara barna fyrir stuðning. Með því 

að notast við gagnreynda skimunarlista er hægt að bera kennsl á börn snemma sem búa við 

félags- og tilfinningavanda og veita þeim þar af leiðandi viðeigandi aðstoð. 
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Það hafa einnig verið útbúin kerfi til að tryggja að börn fái viðeigandi aðstoð og 

stuðning, óháð greiningum og án biðlista. Þar á meðal er kerfi sem kallast Viðbrögð við 

íhlutun (e. Response to intervention; RTI), þetta er þrepaskipt kerfi þar sem nemendahópurinn 

er skimaður og kortlagður eftir þörf þeirra fyrir frekari íhlutun. RTI byggist á rannsóknum 

Walker og fleiri (1996) þar sem þau útlista hugmyndafræðina varðandi þrjá hópa nemenda 

miðað við þörf þeirra fyrir íhlutun: dæmigerðir nemendur, nemendur í áhættuhópi og 

nemendur sem þurfa sérhæfðan stuðning. RTI er aðferð sem auðveldar það að bera kennsl á 

börn sem vantar aukinn stuðning áður en vandinn er orðinn hamlandi. Með því að nota RTI er 

unnið að tveimur markmiðum, að bera kennsl á þau börn sem eru í áhættuhópi áður en 

vandinn er orðinn alvarlegur og að bera kennsl á börn með alvarlegan vanda sem þurfa meiri 

og sértækari aðstoð en önnur börn (Fuchs og Fuchs, 2007; Walker o.fl., 1996). Forvarnir og 

íhlutun eru þannig innbyggð í kerfið þar sem reynt er að fyrirbyggja vanda með því að ná til 

allra nemenda og veita þeim meiri aðstoð sem hana þurfa. Í þessu kerfi njóta allir nemendur 

þjónustu á þrepi 1 þar sem er notast við gagnreyndar kennsluaðferðir til að kenna ákveðna 

færni. Þeir nemendur sem skimast í áhættuhópi eða ná takmörkuðum framförum á þrepi 1 fá 

frekari íhlutun á þrepi 2, þar sem þeir fá kennslu í sömu færni en í minni hópum, til viðbótar 

við almenna kennslu á þrepi 1. Þau börn sem sýna viðvarandi færniskerðingu þrátt fyrir að 

hafa fengið markvissa, gagnreynda kennslu á þrepi 1 og 2, fara á þrep 3 þar sem þau fá 

einstaklingsmiðaðan stuðning og kennslu sem ætlað er að auka færni barnsins (Fuchs og 

Fuchs, 2007; Walker o.fl., 1996). Öll börn fá því markvissa og gagnreynda kennslu eftir því 

hvar þau eru stödd og hversu mikinn stuðning þau þurfa. Ef notast væri við aðferð líkt og RTI 

fyrir félags- og tilfinningafærni á leikskólum væri hægt að skima fyrir merkjum um vanda 

meðal ungra barna sem þurfa meiri hjálp og tryggja að öll börn fái viðeigandi þjálfun miðað 

við stöðu þeirra til að þau nái góðum tökum á félags- og tilfinningafærni.  

1.4 Félags- og tilfinningafærniþjálfun 

Til þess að veita viðeigandi þjálfun í  félags- og tilfinningafærni fyrir öll börn þarf bæði að 

grípa til forvarna og/eða íhlutunar.  

Áhrifaríkt kennsluefni í forvörnum og íhlutunum þarf yfirleitt að innihalda nokkra 

lykileiginleika. Þar má nefna að kennsluefnið þarf að: a) vera kennt nægilega oft til að 

skilaboðin nái í gegn, b) byggjast á kenningarlegum grundvelli, c) vera yfirgripsmikið og d) 

krefjast virkrar þátttöku nemenda (Nation o.fl., 2003).  

Flestar tegundir íhlutunar í félags- og tilfinningafærni innihalda aðferðir sem ætlað er 

að auka sjálfsvitund (e. self-awareness), sjálfstjórn (e. self-management), félagsvitund (e. 
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social-awareness), félagsfærni (e. relationship skills) og ábyrga ákvarðantöku (e. responsible 

decision making) (Weissberg, Durlak, Domitrovich og Gullotta, 2015). 

Samtökin Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) voru 

stofnuð í Bandaríkjunum fyrir tæpum tveimur áratugum, þau hafa það að markmiði að 

auðvelda val á og að gera árangursríkt kennsluefni í félags- og tilfinningafærni aðgengilegt 

öllum þeim sem hafa áhuga á að nýta það (Collaborative for Academic, Social and emotional 

Learning, e.d.-b). Samkvæmt CASEL (2010) þarf forvörn eða íhlutun að innihalda þjálfun á 

einu eða fleiri af fjórum meginsviðum til að geta talist þjálfun í félags- og tilfinningafærni. 

Þjálfunin getur miðað að því að auka (1) félagslega og hagnýta færni í athöfnum daglegs lífs 

(e. life skills) eða hvetja börn til (2) heilsueflandi hegðunar og kenna þeim færni til að 

fyrirbyggja vandamál (e. problem-prevention skills). Þjálfunin getur einnig miðað að því að 

kenna börnunum (3) bjargráð og veitt stuðning í gegnum breytingar eða erfið tímabil eða 

henni er ætlað að bæta við (4) félagslegum stuðningi í líf þátttakenda með það að markmiði að 

auka vellíðan og jákvæð samskipti (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning, 2010). 

Það er hægt að flokka félags- og tilfinningafærniþjálfun innan skólaumhverfisins í 

tvennt  eftir því hvort (1) hún kennir afmarkaða færni  eða (2) með heildarskólanálgun, sem er 

ætlað að skapa jákvætt námsumhverfi sem auðveldar þróun félags- og tilfinningafærni 

(Domitrovich o.fl., 2017).  

Þær tegundir forvarna og íhlutunar sem kenna afmarkaða færni innihalda yfirleitt 

námsefni í rökréttri röð, kenna viðeigandi hegðun með sýnikennslu, veita nemendum færi á að 

æfa færnina og gefa þeim endurgjöf á frammistöðu (Domitrovich o.fl., 2017).  

Heildarskólanálguninni er ætlað að skapa jákvætt námsumhverfi með því að hafa áhrif 

á andrúmsloft skóla, auka öryggi í skólanum, jákvæð samskipti kennara og nemenda og leggja 

áherslu á það að koma fram af virðingu við alla (Thapa, Cohen, Guffey og Higgins-

D’Alessandro, 2013). Þessum tegundum forvarna og íhlutunar er ætlað að hafa áhrif á 

skólabrag, hafa skýrar reglur eða skapa náttúrulegt umhverfi til að æfa félags- og 

tilfinningafærni (Dusenbury o.fl., 2015). Þær eru því ætlaðar fyrir skólann í heild og má því 

skilgreina sem forvörn frekar en íhlutun. 

1.5 Árangursrík íhlutun í félags- og tilfinningafærni 

Það er vaxandi sammæli meðal fræðimanna varðandi mikilvægi þess að skólakerfið nýti 

sannreyndar og rannsakaðar aðferðir við kennslu til þess að tryggja þess að börn fái gæða 
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menntun. Það er því mikilvægt að skólakerfið nýti forvarnir og íhlutanir sem eru byggðar á 

kenningum og prófaðar með rannsóknum sem geta sýnt fram á að aðferðirnar hafi tilætluð 

áhrif (Kratochwill og Shernoff, 2003). Þegar mat er lagt á gæði tiltekinna forvarna og/eða 

íhlutunar þarf því að hafa í huga hvort innihald og framkvæmd hennar nái ákveðnum 

viðmiðum um árangur samkvæmt fyrri rannsóknum. Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður 

yfirlitsrannsókna um það sem einkennir árangursríka íhlutun fyrir félags- og tilfinningafærni.  

Árangursríkar tegundir íhlutunar fyrir félags- og tilfinningafærni eiga það sameiginlegt 

að kenna börnum að nýta félagsfærni í aðstæðum daglegs lífs með því að veita börnum 

tækifæri til þess að æfa færnina. Þar með er hagnýting kennsluefnisins mikil og geta þessar 

aðferðir ýtt undir jákvæð sambönd á milli nemenda, kennara og foreldra og hvetja markvisst 

til jákvæðrar félagslegrar hegðunar (Greenberg o.fl., 2003).  

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor og Schellinger (2011) gerðu yfirlitsrannsókn til 

að bera saman árangur mismunandi félags- og tilfinningafærniúrræða. Út frá niðurstöðum 

þeirra voru þær tegundir úrræða árangursríkari sem uppfylltu fjögur viðmið sem skammstöfuð 

voru með einu orði SAFE. Íhlutunin þarf að fela í sér skipulagðar aðgerðir og verkefni sem 

eru sett fram í rökrétti atburðarás (e. Sequenced; S). Nemendur þurfa að vera virkir 

þátttakendur í kennslunni (e. Active; A). Íhlutunin þarf að innihalda í það minnsta einn 

afmarkaðan þátt sem ætlað er að efla félagsfærni (e. Focused; F) og það þarf einnig að vinna 

markvisst og skýrt að ákveðnum eiginleikum félags- og tilfinningafærni fremur en að reyna 

ýta almennt undir jákvæðan þroska (e. Explicit; E).  

Í rannsókn Durlak og félaga (2011) kom fram að þær tegundir íhlutunar sem uppfylltu 

SAFE viðmið höfðu marktæk, jákvæð áhrif á sex færnisvið þátttakenda, þ.e. félags- og 

tilfinningafærni, viðhorf gagnvart sjálfum sér og öðrum, samskipti, hegðun, tilfinningastjórn 

og námsframmistöðu. Þær tegundir íhlutunar sem uppfylltu ekki SAFE viðmið höfðu aðeins 

marktæk, jákvæð áhrif á þremur sviðum þ.e. viðhorf gagnvart sjálfum sér og öðrum, hegðun 

og námsframmistöðu (Durlak o.fl., 2011). Margar rannsóknir hafa rennt stoðum undir SAFE 

viðmið um mikilvægi virkrar þátttöku nemenda í kennslu. January, Casey og Paulson (2011) 

rannsökuðu árangur íhlutunar eftir því hvort þátttakendur væru virkir eða óvirkir. Niðurstöður 

þeirra, auk niðurstaðna fleiri rannsókna, benda til þess að árangur sé meiri þegar þátttakendur 

eru virkir (Domitrovich o.fl., 2017; Durlak o.fl., 2011; Greenberg o.fl., 2003; Nation o.fl., 

2003). Þær forvarnir eða tegundir íhlutunar sem felast í heildarskólanálgun mæta ekki SAFE 

viðmiðum um að vinna markvisst að ákveðnum undirþáttum félags- og tilfinningafærni þar 

sem þær ýta almennt undir jákvæðan þroska, án áherslu á afmarkaða þætti félags- og 
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tilfinningafærni. Með öðrum orðum má segja að SAFE viðmið Durlak og félaga (2011) eigi 

ekki að fullu leyti við um heildarskólaáætlanir. Hins vegar sýndi rannsókn Domitrovich o.fl. 

(2017) að ekki væri marktækur munur á árangri eftir því hvort stuðst væri við íhlutun sem 

felst í kennslu afmarkaðrar færni til nemenda eða hvort íhlutun var ætlað að skapa jákvætt 

námsumhverfi almennt. Samkvæmt niðurstöðum Domitrovich og félaga (2017) hafa báðar 

þessara aðferða tilætluð áhrif á hegðun, líðan og námsframmistöðu og geta þar af leiðandi 

talist árangursríkar. Rannsókn Durlak og félaga (2011) sýndi að þær tegundir íhlutunar sem 

uppfylla ekki öll fjögur viðmiðin hafa jákvæð áhrif en þó ekki jafnafgerandi og þær sem mæta 

öllum fjórum viðmiðum. Niðurstöður Domitrovich og félaga (2017) eru því að mestu leyti 

samrýmanlegar niðurstöðum Durlak og félaga (2011), heildarskólanálgun virðist almennt hafa 

jákvæð áhrif á nemendur en áhrifin eru líklega ekki jafn afgerandi og þegar íhlutun mætir 

öllum SAFE viðmiðunum og unnið er með afmarkaða færniþætti. 

Einnig hefur verið rannsakað hvort íhlutun fyrir félags- og tilfinningafærni hefur 

mismunandi áhrif á þátttakendur eftir stöðu og persónueinkennum þeirra. Durlak og félagar 

(2011) könnuðu hvort íhlutun hefði mismikil áhrif á þátttakendur eftir aldri, kyni, félagslegri 

stöðu, efnahag og fleira. Niðurstöður bentu til þess að þjálfun í félags- og tilfinningafærni 

væri jafn gagnleg fyrir alla en áhrifin séu sérstaklega gagnleg fyrir nemendur sem búa við 

bága félags- og efnahagslega stöðu (e. low-income families) (Durlak o.fl., 2011). Þetta er 

mikilvægt þar sem þessi hópur fólks er oft útsettari fyrir vandamálum, þar á meðal fyrir 

félags- og tilfinningafærnivanda (Santiago, Wadsworth og Stump, 2011). Félags- og 

tilfinningafærniþjálfun gæti því haft afdrifarík áhrif fyrir þennan hóp og gæti verið mjög 

gagnleg í ljósi mótlætis, það er ýtt undir velgengni í skóla og vinnu, aukið seiglu og jákvæðan 

hugsanahátt. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að forvarnir sem eru kenndar til styttri tíma hafa yfirleitt 

skammvinnari áhrif en þær sem eru kenndar yfir lengri tíma (Greenberg o.fl., 2003). Því má 

ætla að langtímaforvörn eða -íhlutun hafi langvarandi áhrif á nemendur og sé því skilvirkari 

en þær sem eru kenndar í styttri tíma.  

SAFE viðmiðin og önnur atriði sem talin voru upp hér að ofan eru einkenni áhrifaríkrar 

íhlutunar sem hægt er að styðjast við í grófum dráttum til þess að meta líkleg gæði úrræðis 

fyrirfram án þess að leggjast í mikla rannsóknarvinnu. Sum úrræði hafa hins vegar verið 

rannsökuð vandlega og er því hægt að styðjast við niðurstöður rannsókna til þess að meta 

gagnsemi þeirra.  



  

18 

CASEL samtökin (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) veita 

starfsfólki skóla kerfisbundna útlistun á félags- og tilfinningaúrræðum sem eru notuð og/eða 

standa til boða í Bandaríkjunum. Til þess að úrræði sé útlistað af CASEL þarf það að uppfylla 

nokkur skilyrði. Þetta þarf því að vera vandað úrræði sem hægt er að innleiða í skóla þar sem 

markvisst er stutt við félags- og tilfinningafærni nemenda í nokkur ár. Inngripin þurfa einnig 

að veita góða þjálfun og handleiðslu fyrir kennara og aðra sem innleiða þau sem stuðlar að 

aukinni meðferðartryggð (e. intervention fidelity). Að lokum þarf hvert inngrip að hafa í hið 

minnsta eina rannsókn sér að baki sem sýnir fram á að inngripið hafi jákvæð áhrif á hegðun 

eða frammistöðu nemenda. Því hafa öll úrræði sem CASEL útlistar, verið rannsökuð og sýnt 

fram á að þau skili hagnýtum, jákvæðum áhrifum fyrir nemendur (CASEL, e. d.-b). Á 

heimasíðu CASEL er helst mælt með 8 mismunandi, gagnreyndum úrræðum fyrir félags- og 

tilfinningafærni barna á leikskólaaldri, þau eru Al‘s Pals, Circle of Education, HighScope 

Educational Approach for Preschool, The Incredible Years Series, Promoting Alternative 

Thinking Strategies (PATHS), Peaceworks: Peacemaking Skills for Little Kids og Tools of the 

Mind (CASEL, e. d.-c; CASEL, e.d.-a).  

Á Íslandi hafa nokkur félags- og tilfinningaúrræði verið notuð undanfarin ár fyrir börn 

á leikskólaaldri. Þegar úrræði sem kostar bæði peninga og tíma er valið til innleiðingar skiptir 

máli að vanda til verka og styðjast við niðurstöður rannsókna, því inngrip á þessu sviði eru 

misjöfn að gæðum og því mislíkleg til árangurs. 

Stig af stigi (e. Second Step) er félags- og tilfinningafærniúrræði sem ætlað er börnum 

á elstu deildum leikskóla og börnum í yngstu bekkjum grunnskóla og hefur verið notað í 

skólum á Íslandi. Efninu er ætlað að hafa áhrif á félags-, tilfinninga- og hegðunarvanda barna 

(CASEL, e. d.-d). Kennslan uppfyllir SAFE viðmið þar sem hún er fjölbreytt, afmörkuð, 

sértæk og kennd í rökréttri röð (Moy og Hazen, 2018; Durlak o.fl., 2011). Yfirlitsrannsóknir 

(e. systematic reviews; meta-analyses) hafa sýnt að Stig af stigi hefur einhver jákvæð áhrif á 

hegðun barna miðað við niðurstöður nokkurra rannsókna (sjá t.d. McMahon og Washburn, 

2003 og Edwards, Hunt, Meyers, Grogg og Jarrett, 2005) en áhrifanna gætir þó helst í 

þekkingu barnanna (Moy og Hazen, 2018). Til þess að félags- og tilfinningafærniúrræði geti 

talist áhrifaríkt þarf það fyrst og fremst að hafa áhrif á atferli, það er ekki nóg að hafa 

vitneskju um innihald efnisins heldur þarf að nýta hana. CASEL samtökin nefna Stig af stigi 

úrræðið í úttekt sinni um gagnreynd félags- og tilfinningafærniúrræði. Úrræðið uppfyllir þrátt 

fyrir það ekki ströngustu skilyrði um gagnreynda íhlutun en rannsóknir hafa sýnt að úrræðið 

sé vænlegt til árangurs þar sem það hefur jákvæð áhrif á hegðun nemenda (CASEL, e. d.-d).    
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Félags- og tilfinningafærniúrræðið Vinir Zippýs hefur verið notað bæði í grunn- og 

leikskólum hér á landi. Kennsluefnið hefur það að markmiði að auka seiglu með því að leggja 

áherslu á að efla sértæka, hversdagslega færni líkt og samskiptafærni, þekkja tilfinningar og 

hvernig hægt er að takast á við mótlæti (Embætti landlæknis, 2014). Gerðar hafa verið 

yfirlitsrannsóknir þar sem meðal annars árangur og gæði úrræða á borð við Vini Zippýs voru 

metin. Niðurstöður þeirra benda til þess að Vinir Zippýs sé vænlegt til árangurs þar sem það 

leiðir af sér einhver jákvæð áhrif. Hins vegar þyrfti að rannsaka aðferðina enn frekar og undir 

strangari skilyrðum til að aðferðin geti talist gagnreynd og til að athuga hvort hægt sé að ná 

fram sterkari áhrifum (Sabey, Charlton, Pyle, Lignugaris-Kraft og Ross, 2017).  

ART-þjálfun (e. Aggression Replacement Training), sem byggist á aðferðum 

hugrænnar atferlismeðferðar og er ætlað að hafa áhrif á félags- og tilfinningafærni, 

reiðistjórnun og siðferðisleg gildi þátttakenda (Goldstein og Glick, 1994), hefur einnig verið 

notuð hér á landi meðal nemenda á leikskólaaldri. Þetta námsefni er hægt að nýta sem 

heildarskólanálgun en einnig sem íhlutun fyrir hóp barna sem skortir þessa færni. ART-

þjálfun uppfyllir SAFE viðmiðin þar sem nemendur taka virkan þátt, efnið er kennt í rökréttri 

röð og hver kennslustund hefur skýr markmið (Durlak o.fl., 2011). Fjölmargar rannsóknir hafi 

sýnt fram á gagnsemi ART-þjálfunar en ekki er hægt að kalla aðferðina gagnreynda þar sem 

fleiri vandaðar, klínískar rannsóknir á áhrifum hennar vantar (Feindler, Engel og Gerber, 

2016). Engar rannsóknir fundust um árangur ART-þjálfunar hjá börnum á leikskólaaldri.  

Félags- og tilfinningafærni námsefnið Að vaxa úr grasi (e. Lions Quest: Skills for 

Growing) er námsefni sem bæði er ætlað börnum í leik- og grunnskóla. Að vaxa úr grasi er 

heildarskólainngrip sem hefur helst verið notað í grunnskólum á Íslandi. Markmið þess er að 

hafa áhrif á skólabrag, ýta undir jákvæð samskipti, sjálfstraust og skynsamlega ákvarðanatöku 

ásamt því að veita forvörn gegn óheilbrigðu líferni líkt og fíkniefnaneyslu (Kidron, Garabaldi, 

Anderson og Osher, 2015). Námsefnið uppfyllir SAFE viðmiðin um að kenna sértæka færni, 

kenna í rökrétti röð og nemendur taka virkan þátt (Durlak o.fl., 2011). Fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á árangri námsefnisins og er því ekki hægt að tilgreina námsefnið Að vaxa úr 

grasi sem gagnreynda aðferð.  

Þjónustuveitendur þurfa að vanda vel til verka þegar forvarnir og íhlutun er valin fyrir 

börn, þar sem markmiðið er iðulega að hafa áhrif á og aðstoða þá sem þurfa. Ef notast er við 

gagnreyndar og árangursríkar aðferðir eru þátttakendur líklegri til að taka framförum og 

aðgerðirnar hafa þar með tilætluð áhrif. Það er því brýnt að þjónustuveitendur velji efni sem 

rannsóknir hafa sýnt að geti verið árangursríkt fyrir alla þá sem þjónustuna eiga að þiggja.   
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1.6 Íslenskt velferðarkerfi  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að efla félags- og tilfinningafærni ungra barna 

en í íslensku velferðarkerfi fellur þessi ábyrgð helst á heilbrigðiskerfið, skólakerfið, 

sveitarfélög og félagslega stuðningskerfið.  

Íslensk heilbrigðisþjónuta hefur lengi verið stolt Íslendinga þar sem við búum við 

félagslegt heilbrigðiskerfi sem ætlað er að þjónusta alla landsmenn óháð stétt þeirra og 

efnahagslegri stöðu (Valtýr Stefánsson Thors, 2017). Félagsleg heilbrigðiskerfi hafa það að 

meginmarkmiði að veita alltaf bestu heilbrigðisþjónustu sem möguleg er og að tryggja jafnt 

aðgengi fyrir alla. Þar að auki er notast við gagnreyndar aðferðir sem eru árangursríkar og 

allir landsmenn hafa aðgang að (Rúnar Vilhjálmsson, 2015). Kerfið hefur því að markmiði að 

allir Íslendingar standi jöfnum fæti og að engum sé neitað um aðstoð eða stuðning ef 

viðkomandi þarf á honum að halda.  

Í forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar, á árunum 2014-2019, eru tiltekin markmið fyrir 

sértækar forvarnir. Sértækar forvarnir eru ætlaðar þeim börnum sem þurfa á sértækum 

stuðningi að halda ýmist vegna skerðingar eða áhættuþátta í lífi barnanna. Eitt af markmiðum 

forvarnarstefnunnar er að skima fyrir skerðingu eða áhættuþáttum hjá öllum börnum og 

unglingum sem í framhaldi fá viðeigandi stuðning og fræðslu. Reykjavíkurborg leggur áherslu 

að styðja við félagsfærni, jákvæð samskipti og fræðslu fyrir alla sem á því þurfa að halda 

(Velferðarsvið Reykjavíkur, 2013). Með þessari forvarnarstefnu tekur Reykjarvíkurborg skýra 

afstöðu með fyrirbyggjandi aðgerðum. Í stað þess að bregðast við vanda hefur borgin þá 

stefnu að vera framvirk og koma í veg fyrir stærri vanda seinna meir líkt og vandi á sviði 

félagsfærni og samskipta geta haft í för með sér. Innleiðing forvarnarstefnu 

Reykjavíkurborgar er á ábyrgð allra sviða borgarinnar en Velferðarsviði ber að hafa eftirlit 

með því starfi (Velferðarsvið Reykjavíkur, 2014). Starfsmönnum Reykjarvíkurborgar ber því 

skylda til þess að tryggja það að sértækar forvarnir, sem styðja við félags- og tilfinningafærni 

barna, séu aðgengilegar börnum á Reykjarvíkursvæðinu.  

Sveitarfélög veita félagsþjónustu sem ætlað er að huga að velferð íbúa og tryggja 

félagslegt og fjárhagslegt öryggi þjóðfélagsþegna. Þetta er fjölþætt starf sem hugar meðal 

annars að því að bæta lífskjör þeirra sem á því þurfa að halda, tryggja að öll börn og 

ungmenni búi við þroskavænleg skilyrði og grípa til forvarna til að koma í veg fyrir félagsleg 

vandamál (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Að bjóða upp á forvarnir fyrir 

félags- og tilfinningafærni getur hindrað sum félagsleg vandamál þar sem þátttakendur geta 

unnið betur úr eigin vanda, átt í uppbyggilegum samskiptum við aðra, bætt frammistöðu í 
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skóla og sýnt seiglu (Sklad o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2017; Jones o.fl., 2015; Gresham, 1998; 

Masten, 2001). Félagsþjónustan í Reykjavík fylgir því forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar 

varðandi það að veita meðal annars sértækar forvarnir fyrir félagsfærni og jákvæð samskipti. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa góða félags- og tilfinningafærni séu ólíklegri til að 

sýna áhættuhegðun, svo sem fíkniefnaneyslu og andfélagslega hegðun. Þær hafa einnig bent 

til þess að forvarnarstarf hafi afdrifaríkari áhrif því fyrr sem það byrjar á lífsleiðinni (Sklad 

o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2017; Heckman, 2008). Forvarnarstarf sem notað er með börnum á 

leikskólaaldri fyrir félags- og tilfinningafærni gæti því dregið töluvert úr líkum þess að 

ungmenni sýni áhættuhegðun seinna meir.  

Leikskólar eru ætlaðir börnum undir skólaskyldualdri og eru þar með fyrsta 

skólastigið í skólakerfinu. Sveitarfélög eiga að tryggja leikskóladvöl fyrir öll þau börn sem 

vantar leikskólapláss í því sveitarfélagi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Þar með á engu barni 

á Íslandi að vera meinað um leikskólapláss. Árið 2017 sótti meirihluti barna eða 87%, á 

aldrinum 1-5 ára leikskóla. Nær öll börn eða 97% á 3-5 ára aldri sóttu leikskóla árið 2017 og 

einnig voru 95% barna á 2 ára aldri sem sóttu leikskóla (Hagstofa Íslands, 2018). Samkvæmt 

mati Hagstofunnar sækja því flest börn, undir skólaskyldualdri á Íslandi, leikskóla. Þessar 

stofnanir eru því í sérstöðu að því leyti að þær ná til meirihluta barna á Íslandi og eru 

leikskólar því upplagður vettvangur til forvarna og íhlutunar til að styðja við mikilvæga þætti 

þroska, líkt og félags- og tilfinningafærni, hjá öllum börnum á Íslandi.  

Leikskólar hafa það að meginmarkmiði að hlúa að alhliða þroska barna og innræta og styðja 

við hæfileika þeirra. Samkvæmt lögum um leikskóla er eitt af meginmarkmiðum þeirra að 

huga að tjáningarhæfni barna, sjálfsmynd þeirra og öryggi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í 

aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á það hlutverk leikskóla að styðja við heilbrigði barna, 

þar á meðal andlega og félagslega vellíðan þeirra. Leikskólum ber því skylda til að styðja 

börn við að þróa jákvæða sjálfsmynd, góða samskiptafærni, auka skilning þeirra á eigin 

tilfinningum og annarra og að hlúa að andlegri vellíðan þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Lög og reglugerðir eru því skýrar varðandi hlutverk 

leikskóla með tilliti til félags- og tilfinningaþroska barna þar sem þessir eiginleikar geta allir 

flokkast undir félags- og tilfinningafærni.  

Vænta má þess að allir leikskólar fylgi lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla en gera 

það ef til vill á mismunandi hátt eftir stefnu hvers leikskóla. Með innleiðingu gagnreyndra 

úrræða fyrir félags- og tilfinningafærni í leikskóla sinna skólarnir hlutverki sínu að hjálpa 

börnum að þróa jákvæða sjálfsmynd, góða samskiptafærni, tilfinningalæsi og ýta undir 
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andlega vellíðan. Þetta er einnig í fullu samræmi við ákvæði aðalnámskrár leikskóla um að 

auka færni barna í að setja sér markmið, takast á við streitu og taka ákvarðanir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þessir eiginleikar falla einnig undir einstaklingsbundna 

þætti félags- og tilfinningafærni og styðja við velgengni í framtíðinni (Domitrovich o.fl., 

2017; Masten, 2001; von Suchodoletz o.fl., 2013; Heckman o.fl., 2006; Jones o.fl., 2015; 

Elbertson o.fl, 2010). Með því að innleiða félags- og tilfinningafærniúrræði stuðla leikskólar 

að heilbrigði barna og sinna einu meginmarkmiða sinna, að hlúa að alhliða þroska barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem búa við vanda á sviði félags- og tilfinningafærni geta 

átt erfitt uppdráttar í skóla og njóta oft ekki sömu velgengni og önnur börn (Jones o.fl., 2015; 

Elbertson o.fl., 2010; Sklad o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2017). Það liggur því í augum uppi að 

forvarnarstarf í leikskóla sem ætlað er að auka félags- og tilfinningafærni getur haft 

langvarandi áhrif á lífsgæði og afdrif barna. Ef samfélagið vill innræta börnum sterk gildi, 

kenna færni og vinna að sterkum forvörnum fyrir öll börn á Íslandi eru leikskólar upplagður 

staður til þess. Með því að fjárfesta í skipulagðri, árangursríkri, gæðakennslu fyrir 

leikskólabörn búa þau að veganesti til framtíðar sem skilar hagnaði til samfélagsins til lengri 

tíma (Heckman, 2008). 
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2 Markmið 

Lög, stefnur og reglugerðir á Íslandi og í Reykjavíkurborg eru skýrar varðandi ábyrgð og 

skyldur hins opinbera gagnvart börnum. Þessi ákvæði hafa það að meginmarkmiði að huga að 

velferð og velgengni barna. Starfsfólk skóla og skólasamfélagsins kemst jafnan í kynni við 

flestöll börn í hverjum skóla fyrir sig sem veitir þeim mikilvægt tækifæri til að meta stöðu 

barna og þörf þeirra fyrir stuðning (Jones o.fl., 2015).  

Mikilvægi þess að börnum standi til boða viðeigandi stuðningur varðandi félags- og 

tilfinningafærni er ótvírætt. Þar að auki hafa íslenska ríkið og Reykjavíkurborg, tekið skýra 

afstöðu varðandi þjónustu sem þeim ber að veita öllum börnum. Samkvæmt þessu ætti 

þjónustan því að vera aðgengileg öllum börnum innan borgarmarka óháð fjárhags- og 

félagslegri stöðu þeirra. 

Markmið þessarar rannsóknar var fyrst og fremst að kortleggja þau úrræði sem standa 

til boða varðandi félags- og tilfinningafærni hjá börnum á leikskólaaldri í Reykjavík. Hægt er 

að skipta aðalmarkmiðum rannsóknarinnar í þrennt:  

1. Að kanna hvaða félags- og tilfinningafærniúrræði þjónustuaðilar í nærumhverfi 

barna innan Reykjavíkurborgar, það er leikskólar, heilsugæsla og skólaþjónusta, 

bjóða upp á fyrir börn á leikskólaaldri (1-6 ára).  

2. Að rannsaka hvernig börn komast í kynni við þjónustuna, það er að segja hvort öll 

börn í leikskólanum fá þessa þjónustu, hvort hópar barna sem skimaðir eru í 

áhættu fái aðstoðina eða hvort þetta séu einstaklingsúrræði fyrir ákveðinn hóp 

barna sem hafa formlega greiningu.  

3. Að leggja mat á gæði þeirra úrræða sem þjónustuaðilar bjóða upp á, því verður 

skoðað hvort stuðst er við gagnreyndar aðferðir, eða hvort að þau úrræði sem 

nefnd eru falla undir gæðaviðmið og niðurstöður fyrri rannsókna um áhrifaríkar 

forvarnir og/eða íhlutun.  

Þessum upplýsingum var aflað með því að senda út rafræna þjónustukönnun til áðurnefndra 

þjónustustofnana innan Reykjavíkurborgar, það er til leikskóla, skólaþjónustu og heilsugæslu. 
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3 Aðferð 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar voru stjórnendur leikskóla sem reknir eru af Reykjavíkurborg, 

sálfræðingar á heilsugæslustöðvum og stjórnendur skólaþjónustu innan Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar. Leitað var eftir þátttöku þessara aðila þar sem þeir voru taldir líklegastir 

til að búa yfir upplýsingum um þau félags- og tilfinningafærniúrræði sem í boði væru á 

vinnustað þeirra. Í heildina svöruðu 34 af 77 mögulegum þátttakendum þjónustukönnuninni.  

Leikskólar sem reknir eru af Reykjavíkurborg og voru starfræktir í febrúar 2019 voru 63 

talsins. Á leikskólum voru því leikskólastjórar/stýrur, aðstoðarleikskólastjórar/stýrur og/eða 

sérkennslustjórar/stýrur ábyrg fyrir því að svara könnuninni. Af 63 leikskólum voru það 29 

sem svöruðu þjónustukönnuninni.  

Heilsugæslustöðvar sem voru starfræktar á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

innan borgarmarka Reykjavíkur vorið 2019 voru níu talsins. Þær eru heilsugæslan í Árbæ, 

Efra-Breiðholti, Efstaleiti, Glæsibæ, Grafarvogi, Hlíðum, Miðbæ, Mjódd og Seltjarnarnesi og 

Vesturbæ. Innan heilsugæslunnar voru sálfræðingar sem annast þjónustu við börn og unglinga 

beðnir um að svara þjónustukönnuninni. Af níu heilsugæslustöðvum svöruðu fulltrúar þriggja 

þjónustukönnuninni. 

Þjónustumiðstöðvar sem voru starfræktar á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar vorið 

2019 voru fimm talsins. Þær eru Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, Breiðholts, 

Grafarvogs og Kjalarness, Laugardals og Háaleitis og Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Á 

þjónustumiðstöðvum voru það deildarstjórar skólaþjónustu sem fengu þjónustukönnunina 

senda og voru beðnir að svara með þjónustu við leikskólabörn í huga. Af fimm 

þjónustumiðstöðum svöruðu fulltrúar tveggja þjónustukönnuninni. 

3.2 Mælitæki  

Útbúin var rafræn þjónustukönnun til að kanna hvaða úrræði voru í boði tengd félags- og 

tilfinningafærni leikskólabarna í Reykjavík vorið 2019. Spurningar þjónustukönnunarinnar 

voru gagnvirkar eftir hverju var svarað, því var fjöldi spurninga mismunandi eftir því hvernig 

þátttakendur svöruðu. 

Í upphafi könnunar þurftu allir þátttakendur að haka við samþykki um þátttöku og að þau 

væru meðvituð um að svör þeirra væru ekki nafngreinanleg eða rekjanleg til einstakra 

vinnustaða. Því veittu allir þátttakendur upplýst samþykki áður en þeim gafst færi á að svara 
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könnuninni. Þeir þátttakendur sem vildu ekki taka þátt gátu því merkt við þann valkost og 

lokið þar með könnuninni. 

Öllum þátttakendum sem hófu könnunina var skylt að svara ákveðnum spurningum, það er, 

þau þurftu öll að tilgreina vinnustað sinn (leikskóla, heilsugæslu eða þjónustumiðstöð), hvort 

skimað væri fyrir félags- og tilfinningafærnivanda meðal barna á leikskólaaldri á 

vinnustaðnum og hvort að vinnustaður þeirra byði upp á þjálfun í félags- og tilfinningafærni 

fyrir börn á þessum aldri áður en lengra var haldið með könnunina.  

Þeir þátttakendur sem merktu við valmöguleikann að vinnustaður þeirra byði ekki upp á 

félags- og tilfinningafærniþjálfun þurftu aðeins að svara spurningu um hvort þau teldu að 

vinnustaður þeirra ætti að bjóða upp á þetta úrræði, hvort þau væru ánægð með þjónustuna 

sem vinnustaðurinn byði upp á varðandi félags- og tilfinningafærni barna á leikskólaaldri og 

hvort þau teldu að vinnustaður þeirra ætti að bjóða upp á einhver önnur úrræði.  

Þeir þátttakendur sem merktu við valmöguleikann að vinnustaður þeirra byði upp á félags- og 

tilfinningafærni svöruðu fleiri spurningum til að gefa skýra mynd af þeim úrræðum sem í boði 

voru. Þeim var frjálst að sleppa því að svara þeim spurningum sem á eftir komu, til dæmis 

spurningum um nafn á úrræðum, einkennum barna sem nýta úrræðið (aldur, inntökuskilyrði 

o.s.frv.) og lýsandi eiginleika úrræðisins. Ef vinnustaður þátttakenda bauð upp á fleiri en eitt 

úrræði var þeim mögulegt að svara spurningunum allt að þrisvar sinnum, einu sinni fyrir 

hverja tegund úrræðis. Í lok könnunarinnar var fjölvalsspurning um hversu ánægð/ir 

svarendur væru með þau úrræði sem stæðu til boða og þeim var því næst gert mögulegt að 

gefa skriflegt svar um önnur úrræði sem þau teldu gagnleg og að vinnustaður þeirra ætti að 

bjóða upp á. 

Allar spurningar um eiginleika úrræðisins voru samdar með niðurstöður fyrri rannsókna 

um árangursríka félags- og tilfinningafærniþjálfun í huga. Ef úrræði var skilgreint „ekki 

gagnreynt“ af þátttakanda var hann beðinn að svara ítarspurningum um einkenni úrræðisins. 

Þær spurningar voru hannaðar eftir niðurstöðum fyrri rannsókna á árangursríkum félags- og 

tilfinningafærniúrræðum, þar á meðal voru spurningar sem ætlað var að varpa ljósi á hvort 

úrræðið mæti SAFE viðmiðum Durlak og félaga (Durlak o.fl., 2011; January o.fl., 2011; 

Domitrovich o.fl., 2017; Greenberg o.fl., 2003).  

Þátttakendur svöruðu einnig spurningum um innihald úrræðisins til þess að rannsakanda 

væri gerlegt að meta hvort að úrræðið sneri í raun að félags- og tilfinningafærni frekar en 

öðru, svo sem mál- eða hreyfiþroska. Þær spurningar voru hannaðar með fyrri rannsóknir í 

huga þar sem er tilgreint hvaða eiginleika eða færni sértæka úrræðinu eða 
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heildarskólanálguninni er ætlað að auka (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning, 2010; Weissberg o.fl., 2015; Domitrovich o.fl., 2017; Thapa o.fl., 2013; Dusenbury 

o.fl., 2015). Hægt er að sjá þjónustukönnunina í heild sinni í viðauka 1. 

3.3 Framkvæmd  

Ekki þurfti að leita leyfis frá Persónuvernd (VSN) vegna framkvæmd rannsóknarinnar þar 

sem ekki var verið að vinna með viðkvæmar eða persónugreinanlegar upplýsingar. 

Rannsakandi útbjó frumsamda rafræna þjónustukönnun (sjá undirkaflann mælitæki og 

viðauka 1) með því að nota vefsíðuna questionpro.com. Könnunin var því næst send með 

tölvupósti til allra leikskóla sem reknir voru af Reykjavíkurborg, heilsugæslustöðva á vegum 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins innan borgarmarka Reykjavíkur og skólaþjónustu 

þjónustumiðstöðva Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem voru starfræktar í Reykjavík í 

febrúar 2019.  

Þjónustukönnunin var því send með tölvupósti til viðeigandi aðila á vinnustöðum (sjá 

undirkaflann þátttakendur) en viðtakendur voru beðnir um að áframsenda tölvupóstinn á aðra 

samstarfsfélaga ef þau töldu þann aðila betur í stakk búinn til að svara spurningum um félags- 

og tilfinningafærniúrræði þess vinnustaðar.  

Í tölvupóstinum var þátttakendum kynnt markmið þjónustukönnunar og þau upplýst um 

rannsakendur hennar. Þar að auki var hlekkur að þjónustukönnuninni birtur og ítrekað var 

mikilvægi þess að sem flestir svöruðu spurningalistanum til að veita skýra mynd af þeim 

úrræðum sem standa leikskólabörnum í Reykjavík til boða varðandi félags- og 

tilfinningafærni. 

Öllum svörum við þjónustukönnuninni var safnað af vefsíðunni questionpro.com og afritaðar 

í Microsoft Excel skjal til frekari úrvinnslu.  

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Unnið var úr gögnum þjónustukönnunar með forritinu Microsoft Excel 365. Aðeins var 

notast við lýsandi tölfræði í þessari rannsókn þar sem ekki var unnið með magnbindanlegar 

breytur. Til þess að meta hvort úrræðin sem voru nefnd hafi verið í samræmi við áherslur 

rannsakenda (það er, úrræði sem beinast að þjálfun leikskólabarna í félags- og 

tilfinningafærni) og til að meta gæði þeirra var stuðst við þrjú viðmið. Í fyrsta lagi þurfti að 

vera hægt að nálgast upplýsingar um úrræðið til þess að geta lagt mat á innihald og gæði þess. 

Það var gert með því að leita að upplýsingum um hvert úrræði fyrir sig á veraldarvefnum. 

Rannsakandi notaði því nafn á hverju úrræði eins og það var stafað af þátttakanda sem 
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leitarorð á „google scholar“ leitarsíðu en ef engar niðurstöður fengust var leitað á almennri 

„google“ leitarsíðu. Í öðru lagi þurfti úrræðinu að vera sérstaklega ætlað að hafa áhrif á 

félags- og tilfinningafærni barna á leikskólaaldri, með öðrum orðum dugði ekki að úrræðið 

hefði óbein áhrif á einhvern undirþátt félags- og tilfinningafærni. Þetta var gert þar sem 

félags- og tilfinningafærni er vítt hugtak og markmið rannsóknar var að finna hvaða úrræði 

leikskólar, heilsugæslur og félagsmiðstöðvar bjóða upp á sem er sérstaklega ætlað að hafa 

áhrif á félags- og tilfinningafærni barna á þessum aldri. Í þriðja og síðasta lagi var kannað 

hvort til væru rannsóknir á áhrifum úrræðanna á félags- og tilfinningafærni barna sem sýndu 

fram á gagnsemi þess. 
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4 Niðurstöður 

Af 77 mögulegum þátttakendum voru 34 sem svöruðu þjónustukönnuninni, þar með var 

44% svarhlutfall.  

4.1 Skimun 

Aðspurð hvort vinnustaður þeirra legði fyrir skimunarpróf varðandi félags- og 

tilfinningafærni meðal leikskólabarna, svaraði meirihluti þátttakenda því neitandi eða 71% 

(n=24) og aðeins 26% (n=9) svöruðu því játandi, þar af voru tveir sem höfðu fleiri en eitt 

skimunartæki. Í töflu 1 má sjá þau skimunartæki sem þátttakendur tilgreindu. Enginn 

þátttakandi frá þjónustumiðstöð tilgreindi að skimað væri fyrir félags- og tilfinningafærni hjá 

þeim, aðeins einn þátttakandi frá heilsugæslu tilgreindi að notast væri við Brigance og PEDS 

skimunarlista, annars tilgreindu starfsmenn átta leikskóla af 29 að skimað væri fyrir félags- og 

tilfinningafærni barnanna.   

Tafla 1. Skimunartæki sem þátttakendur notast við til að skima fyrir félags- og 

tilfinningafærni. 

Skimunartæki Fjöldi notenda  Ætlað að skima fyrir 

TRAS 3 Málhegðun 

Brigance og PEDS 1 Þroskafrávik 

EFI 1 Málþroski 

Matslistar frá Vöndu Sigurgeirsdóttur 1 Vantar upplýsingar 

Gátlisti um sjálfsmynd og félagsfærni barna 2 Ekki skimunartæki 

Ónafngreindir félagsfærnilistar 3 Vantar upplýsingar 

 

Brigance og PEDS eru matstæki sem ætlað er að skima fyrir þroskafrávikum en ekki 

félags- og tilfinningafærni (Embætti Landlæknis, e.d.). EFI er skimunartæki fyrir málþroska 

barna og er því ekki ætlað að meta félags- og tilfinningafærni barna (Geir Gunnlaugsson og 

Hallveig Finnbogadóttir, 2002). TRAS er skimunarpróf fyrir málhegðun barna á leikskólaaldri 

og skoðar að hluta til samskipti þeirra við önnur börn. TRAS er hins vegar ekki ætlað að 

skima sérstaklega fyrir félags- og tilfinningafærni barna (Menntamálastofnun, e.d.). Gátlisti 

um sjálfsmynd og félagsfærni barna var gefinn út árið 2008 af þverfaglegu teymi með það 

markmið að auðvelda að markvisst starf í skólum, til að þjálfa félagsfærni og samskipti á 

öllum aldursstigum. Gátlistanum er ætlað að auðvelda starfsfólki leik- og grunnskóla að 

leggja mat á sjálfsmynd og félagsfærni barna og mögulega útbúa einstaklingsmiðaða 

námsskrá fyrir félags- og tilfinningafærni. Gátlistinn er því notaður sem viðmið og myndi 

ekki teljast vera skimunartæki (Reykjavíkurborg, 2008). Hvorki var hægt að leggja mat á 
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skimunartækin „Matslistar frá Vöndu Sigurgeirsdóttur“ né ónafngreinda félagsfærnilista þar 

sem ekki var hægt að nálgast upplýsingar um þessi mælitæki á veraldarvefnum. Á heildina 

litið voru því aðeins 6 (17%) þátttakendur sem greindu frá því að notast væri við 

skimunartæki og/eða matslista sem mögulega er ætlað að meta félags- og tilfinningafærni 

barna á leikskólaaldri.  

4.2 Félags- og tilfinningafærniúrræði 

Aðspurð hvort vinnustaður þeirra byði upp á félags- og tilfinningafærniþjálfun svöruðu 

62% játandi (n=21) og 38% neitandi (n=13). Af þeim sem buðu upp á slík úrræði voru 19 af 

29 leikskólum, ein af þremur heilsugæslustöðvum og önnur af tveimur þjónustumiðstöðvum. 

Þeir þátttakendur sem sögðust bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði fyrir börn á 

leikskólaaldri voru beðin um að tilgreina nafnið á úrræðunum. Eins og sjá má í töflu 2 greindu 

þátttakendur frá ýmsum úrræðum, í heildina voru þau 15 talsins og fimm sem voru 

ónafngreind. Algengast var að þátttakendur nefndu Vináttuverkefni Barnaheilla, notkun á 

atferlismótandi aðferðum við að þjálfa félags- og tilfinningafærni, Stig af stigi eða 

félagsfærnisögur. Af þeim 16 þátttakendum sem tilgreindu heiti á því úrræði sem þau bjóða 

upp á voru 11 sem tilgreindu nafn á tveimur eða fleiri úrræðum sem þau nota og fimm sem 

tilgreindu nafn á þremur eða fleiri úrræðum. 

Tafla 2. Félags- og tilfinningafærniúrræði sem þátttakendur rannsóknar nefndu og 

notendur þeirra.  

Félags- og tilfinningafærniúrræði  Fjöldi notenda Notendur 

Vináttuverkefni Barnaheilla 10 LS 

Ónafngreint úrræði 5 LS 

Stig af stigi 3 LS 

Atferlismótandi aðferðir 3 ÞM og LS 

Félagsfærnisögur 3 LS 

Leikþjálfun 2 LS 

AEPS listinn fyrir einstaklinga 2 LS 

Sérkennsluráðgjöf á þjónustumiðstöð 2 ÞM og LS 

Vinir Zippýs 1 LS 

Krakkajóga 1 LS 

Sjálfsmynd og félagsfærni barna  1 LS 

Leikur að læra  1 LS 

Hugræn atferlismeðferð 1 HG 

Verkfæri frá Vöndu Sigurgeirsdóttur 1 LS 

Markviss vinsamleg snerting 1 LS 

PMT 1 LS 
*LS: Leikskóli, HG: Heilsugæsla, ÞM: Þjónustumiðstöð. 
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Hægt er að nálgast svör þátttakenda við ítarspurningum um úrræðin þeirra í viðauka 2. Þar 

á meðal spurningar um heildarskólanálgun, hvaða sértæka færni var verið að þjálfa og 

spurningar sem varpa ljósi á hvort úrræðin mæti SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011) 

samkvæmt þátttakendum.  

4.3 Hverjum býðst félagsfærniþjálfun 

Á töflu 3 má sjá að flestir þátttakendur rannsóknar sem buðu upp á félags- og 

tilfinningafærniþjálfun höfðu hana aðgengilega fyrir börn á aldrinum 2-6 ára og að fæstir 

þátttakendur buðu upp á þessa þjálfun fyrir börn á aldrinum 1-2 ára.  

Tafla 3. Hlutfall aðgengis að úrræði eftir aldurshópum barna.  

Aldur barna Fjöldi notenda  Prósenta 

1-2 ára 8 6% 

2-3 ára 27 21% 

3-4 ára 32 24% 

4-5 ára 34 26% 

5-6 ára 30 23% 

 

Þegar skoðað var hvernig er ætlað að vinna með úrræðið, hvort sem það er á 

einstaklingsgrundvelli, með ákveðnum hópi nemenda eða með öllum nemendum, var að sjá 

að af þeim 38 úrræðum sem boðið var upp á í heildina, var algengast að úrræðið væri ætlað 

öllum börnum (þrep 1) eða einstaklingum (þrep 3). Sjá má á töflu 4 að fáir buðu upp á félags- 

og tilfinningafærniúrræði fyrir afmarkaðan hóp (þrep 2) barna.  

Tafla 4. Hlutfall aðgengis að úrræði eftir hópum barna (öllum, sumum eða fáum).  

Þjálfun fyrir hverja Fjöldi notenda Prósenta 

Alla (þrep 1) 12 32% 

Afmarkaða hópa (þrep 2) 4 10% 

Einstaklinga (þrep 3) 13 34% 

Allt hér að ofan á við 5 13% 

Ekki tilgreint 4 11% 

 

Algengast var að öll börn 39% (n=12) hefðu aðgang að félags- og 

tilfinningafærniþjálfuninni frekar en þau veldust í úrræðið út frá skimunarlistum 16% (n=5), 

greiningum 22,5% (n=7) eða að kennarar, foreldrar og/eða fagaðilar bæðu um stuðning 22,5% 

(n=7) fyrir barnið. 
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4.4 Árangursmat 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort notast væri við árangursmat á félags- og 

tilfinningafærniþjálfun hjá þeim svaraði meirihluti því játandi eða 81% (n=17), 9,5% (n=2) 

sögðust ekki meta það og 9,5% (n=2) gáfu ekki svar við þeirri spurningu. Á töflu 5 má sjá þær 

mismunandi leiðir sem þátttakendur greindu frá, til þess að meta árangur úrræða. Algengast 

var að þátttakendur sögðu að notast væri við faglegt mat kennara/starfsfólks og/eða foreldra. 

Tafla 5. Algengi aðferða sem notaðar eru til árangursmats á félags- og 

tilfinningafærniþjálfun. 

Árangursmat Fjöldi notenda Prósenta 

Matslistar 12 26% 

Beint áhorf 12 26% 

Viðtöl 8 18% 

Faglegt mat kennara/starfsfólks eða foreldra 14 30% 

 

4.5 Mat þátttakenda 

Þeir þátttakendur sem sögðust ekki bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði voru 

beðnir um að tilgreina hvort þeim fyndist að vinnustaður þeirra ætti að bjóða upp á þess konar 

úrræði. Tíu þátttakendur svöruðu því, þar af voru átta fulltrúar frá leikskólum sem allir voru 

sammála því að leikskólarnir ættu að bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði. 

Þátttakandi frá heilsugæslu tiltók að þetta úrræði ætti ekki að vera í verkahring 

heilsugæslunnar og annar þátttakandi frá heilsugæslu taldi þau sinna þessu verkefni með því 

að bjóða upp á sálfræðiráðgjöf.  

Öllum þátttakendum bauðst að svara því hvort þau væru ánægð með félags- og 

tilfinningafærniúrræðin sem þau bjóða upp á, í heildina svöruðu 23 þátttakendur þessari 

spurningu. Í töflu 6 má sjá að enginn þátttakandi sagðist vera óánægður með þá þjónustu sem 

vinnustaður þeirra bauð upp á, óháð því hvort sértæk úrræði fyrir félags- og 

tilfinningafærniþjálfun leikskólabarna væru í boði. Þrátt fyrir að allir þátttakendur frá 

leikskólum sem buðu ekki upp á félags- og tilfinningafærniúrræði teldu að vinnustaður þeirra 

ætti að bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði voru þau ekki ósátt með þá þjónustu sem 

vinnustaður þeirra bauð upp á varðandi félags- og tilfinningafærni fyrir börn á leikskólaaldri.  
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Tafla 6. Mat þátttakenda á félags- og tilfinningafærniþjónustu sem vinnustaður þeirra 

hefur. 

 Bjóða upp á sértækt úrræði Bjóða ekki upp á sértækt úrræði 

LS HG ÞM LS HG ÞM 

Mjög ánægð/ur - - - - - - 

Ánægð/ur 6 1 1 6 1 - 

Hvorki/né 4 - - 4 - - 

Óánægð/ur - - - - - - 

Mjög óánægð/ur - - - - - - 

*LS: Leikskóli, HG: Heilsugæsla, ÞM: Þjónustumiðstöð. Strik (-) merkir að enginn notandi merkti við þann valkost. 

Í lok þjónustukönnunarinnar bauðst þátttakendum að skrifa þær athugasemdir sem þau 

kynnu að hafa varðandi könnunina eða starf þeirra. Öll svaranna sem eru útlistuð hér á eftir 

voru frá þátttakendum sem vinna í leikskóla. Einn þátttakandi nýtti tækifærið og tiltók að 

gagnlegt væri að fá fræðslu fyrir starfsfólk og upplýsingar um námsefni og/eða góða 

stoðþjónustu. Annar minntist á að aðstoð þjónustumiðstöðva gagnist þeim vel en að biðtími 

væri oft langur. Að sama skapi minntist annar þátttakandi á dýrmætan stuðning 

hegðunarráðgjafa frá þjónustumiðstöð en óskaði að aðkoman væri meira „inn á gólf“ frá þeim 

fagaðilum og að þjálfun væri meiri. Tveir þátttakendur nefndu einnig í lok þjónustukönnunar 

að þeim þætti að sjálfsögðu gagnlegt að hafa fleiri úrræði en að verkefni deildarstjóra séu 

mörg og að starfsmannavelta valdi því að þau ná ekki að þjálfa alla starfsmenn nema í 

einföldustu aðferðum sem nýttar eru í leikskólanum. 

Þrír þátttakendur höfðu orð á því að þeim hafi þótt þjónustukönnunin torskilin vegna 

nokkurra ástæðna. Tveimur þátttakendum þótti það ruglandi að hægt væri að svara 

spurningunum nokkrum sinnum ef boðið var upp á fleiri en eitt úrræði og þótti könnunin ekki 

nógu skýr. Einum þátttakanda þótti ekki skýrt hvort verið væri að spyrja um kennslu með 

markvissu sértæku kennsluefnu í félagsfærni eða hvort verið væri að spyrja um hvort hugað 

væri að félags- og tilfinningafærni í almennu starfi.  

4.6 Mat á úrræðum  

Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir öll 15 úrræðin sem þátttakendur sögðust bjóða upp á fyrir félags- 

og tilfinningafærni barna á leikskólaaldri. Til þess að meta gæði þeirra úrræða sem standa til 

boða fyrir börn á leikskólaaldri á Reykjavíkursvæðinu voru þau skoðuð í ljósi þriggja viðmiða 
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(1) hægt var að finna upplýsingar um það, (2) um sértækt félags- og tilfinningafærniúrræði 

var að ræða og (3) til eru rannsóknir sem sýna fram á gagnsemi þess.  

4.6.1 Upplýsingar um úrræði  

Af þeim úrræðum sem þátttakendur nefndu voru nokkur sem ekki var hægt að finna 

upplýsingar um. Tveir þátttakendur tilgreindu sérkennsluráðgjöf á þjónustumiðstöð sem 

úrræði fyrir félags- og tilfinningafærnivanda. Vænta má þess að fagaðilar á þjónustumiðstöð 

noti gagnreyndar aðferðir en ekki er hægt að vita hvaða aðferðir það eru þar sem þessi 

þjónusta er einstaklingsmiðuð. Félagsfærnisögur og félagsfærni þjálfuð með atferlismótandi 

aðferðum eru hvort tveggja vel rannsakaðar aðferðir sem hægt var að finna upplýsingar um á 

veraldarvefnum. Hins vegar eru þessar aðferðir báðar sérsniðnar að hverju máli fyrir sig og er 

því ekki hægt að rýna betur í hvernig þær eru almennt nýttar á þjónustumiðstöðvum og 

leikskólum. Engar upplýsingar fundust um úrræðin „markviss vinsamleg snerting“ eða 

„Sjálfsmynd og félagsfærni barna“. Eins og sjá má í töflu 7 fundust upplýsingar um tíu af 15 

úrræðum.  

Tafla 7. Aðgengi að upplýsingum um úrræðið á veraldarvefnum. 

FTF-úrræði tilgreind af þátttakendum Upplýsingar um úrræðið 

Vináttuverkefni Barnaheilla Já 

Ónafngreint úrræði Nei 

Stig af stigi Já 

Félagsfærni þjálfuð með atferlismótandi aðferðum Nei  

Félagsfærnisögur Nei 

Leikþjálfun Já  

AEPS listinn fyrir einstaklinga Já 

Sérkennsluráðgjöf á Þjónustumiðstöð Nei  

Vinir Zippýs Já  

Krakkajóga Já 

Sjálfsmynd og félagsfærni barna Nei 

Leikur að læra  Já 

Hugræn atferlismeðferð Já 

Verkfæri frá Vöndu Sigurgeirsdóttur Já 

Markviss vinsamleg snerting Nei 

PMT Já  
*FTF: Félags- og tilfinningafærni 

4.6.2 Sértæk og markviss félags- og tilfinningafærniúrræði 

Þau tíu úrræði sem hægt var að finna upplýsingar um voru því næst rýnd út frá því hvort 

þau væru sérstaklega hönnuð til þess að hafa áhrif á félags- og tilfinningafærni. Sjá má á töflu 
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8 að fæst úrræðanna sem voru nefnd af þátttakendum er sérstaklega ætlað að hafa áhrif á 

félags- og tilfinningafærni.  

Tafla 8. Hvort úrræðið sé hannað sem úrræði fyrir félags- og tilfinningafærni. 

Félags- og tilfinningafærniúrræði  Sérstaklega ætlað að hafa áhrif á FTF 

Vináttuverkefni Barnaheilla Nei 

Stig af stigi Já 

Leikþjálfun Já  

AEPS listinn fyrir einstaklinga Nei 

Vinir Zippýs Já  

Krakkajóga Nei 

Leikur að læra  Nei 

Verkfæri frá Vöndu Sigurgeirsdóttir Nei 

Hugræn atferlismeðferð Nei 

PMT Nei   
*FTF: félags- og tilfinningafærni 

Vináttuverkefni Barnaheilla var það úrræði sem flestir þátttakendur nefndu. Verkefninu er 

ætlað að hafa áhrif á nokkra eiginleika félags- og tilfinningafærni en aðalmarkmið þess er hins 

vegar að draga úr einelti á leikskólum en ekki að hafa sértæk áhrif á félags- og 

tilfinningafærni (Lindberg, Lehrmann og Kampmann, 2009). 

Nokkrir þátttakendur minntust á að notast við AEPS listann fyrir einstaklinga. AEPS er 

færnimatslisti sem er ætlað að hjálpa fólki að meta sex þroskasvið barna, fín- og 

grófhreyfingar, vitræna þætti, aðlögun, félagsleg tjáskipti og félagslegt samspil. Hægt er að 

notast við niðurstöður matsins við að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir barnið en AEPS er ekki 

úrræði heldur færnimatslisti og er því ekki sértækt félags- og tilfinningafærniúrræði 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Upplýsingar um „krakkajóga“ sneru að námskeiðum fyrir börn í jóga á vegum 

einkarekinna fyrirtækja. Ef gengið er út frá því að krakkajóga vísi til dæmigerðrar 

jógakennslu má gera ráð fyrir því að það felist í kennslu í jógastöðum, hugleiðslu, öndun og 

slökun (Jógasetrið, e.d.). Krakkajóga myndi því ekki teljast sem sértækt úrræði fyrir félags- 

og tilfinningafærni.  

Leitarniðurstöður fyrir úrræðið „Leikur að læra“ vísuðu á tvö ólík verkefni. Annars vegar 

er það þróunarverkefni Hjallastefnuleikskólans árið 2015-2016. Fullt nafn verkefnisins er 

Leikur að læra – Hljóð og stafir (Ragnhildur Ólafsdóttir, 2016). Þessu úrræði er ætlað að 

kenna börnum að lesa og þekkja stafina og er því ekki félags- og tilfinningafærniúrræði. Hins 

vegar vísuðu leitarniðurstöður um „Leikur að læra“ á íslenska heimasíðu fyrir úrræði með 

þetta nafn. Markmið aðferðarinnar er að nýta leiki við kennslu á bóklegum fögum (Leikur að 
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læra, e.d.). Aðferðin byggist á bók Bransford, Brown og Cocking (2000) og hefur það að 

markmiði að nýta hreyfingu til þess að hafa áhrif á heilann til að varðveita þekkingu. Því er 

hægt að nýta aðferðina við kennslu á margs konar viðfangsefni. Leikur að læra myndi því 

ekki teljast sem sértækt úrræði fyrir félags- og tilfinningafærni.  

Þegar leitað er að upplýsingum um þjónustu frá Vöndu Sigurgeirsdóttur varðandi 

félagsfærni koma upp leitarniðurstöður um þróunarverkefnið „Allir vinir“ sem er ætlað 

leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum. Markmið verkefnisins er að vera forvörn 

gegn einelti sem er gert í gegnum aukna félagsfærni, vináttu og samvinnu (Erna Georgsdóttir, 

2015). Því er unnið markvisst með færni sem hægt væri að flokka eftir undirþáttum félags- og 

tilfinningafærni líkt og að deila með sér, skiptast á, kurteisi o.s.frv.. Þó að verkefnið „Allir 

vinir“ vinni mikið með félagsfærni er það hins vegar ekki sértækt úrræði fyrir félags- og 

tilfinningafærni þar sem aðalmarkmið verkefnisins er að vera forvörn gegn einelti.  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er úrræði sem krefst þess að unnið sé með hugsun, hegðun 

og líðan einstaklingsins (National Health Service, 2016). Í hugrænni atferlismeðferð þarf sá 

sem þiggur meðferð að vera fær um að hugsa um eigin hugsanir (e. metacognition), 

tilfinningar og hegðun, sem er óhlutbundin hugsun. Börn á leikskólaaldri eiga almennt erfitt 

með að hugsa um eigin hugsanir og er þessi færni yfirleitt mjög lengi að þróast, talið er að 

hún þróist oftast seint í barnæsku og fram á unglingsaldur (Weis, 2014). Börn á leikskólaaldri 

hafa því að öllum líkindum ekki þá færni sem þarf til að nota hugræna atferlismeðferð við 

félags- og tilfinningafærnivanda og er því ekki hægt að ganga út frá því að HAM sé notað 

markvisst með þessum hópi til að efla félags- og tilfinningafærni.  

PMT vísar til Parent-Management Training-Oregon aðferðarinnar (PMTO). PMTO er 

gagnreynd aðferð sem ætlað er að kenna foreldrum og öðrum uppeldisaðilum aðferðir til að 

draga úr hegðunarvanda barna og unglinga (PMTO foreldrafærni, e.d.). Þótt foreldrar og 

uppeldisaðilar geti ef til vill nýtt aðferðir PMTO til að hafa áhrif á félags- og tilfinningafærni 

barna á leikskólaaldri í ákveðnum aðstæðum er PMTO þó ekki úrræði sem ætlað er að vinna 

sérstaklega með félags- og tilfinningafærni barna.  

4.6.3 Stuðningur rannsókna  

Að lokinni yfirferð þeirra úrræða sem tilgreind voru af þátttakendum með fyrrgreind 

viðmið rannsakenda í huga stóðu þrjú úrræði eftir: Stig af stigi (n=3), Leikþjálfun (n=2) og 

Vinir Zippý´s (n=1).  

Stig af stigi er félags- og tilfinningafærninámsefni sem ætlað er að hafa áhrif á 

tilfinningastjórn, auka skilning á aðstæðum og frammistöðu í námi (Committee for Children, 
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2019). Stig af stigi notast við beina-, sýnikennslu og herminám til að kenna börnum 

námsefnið sem er kennt í rökréttri röð, sértæk færni er kennd í hvert sinn, nemendur taka 

virkan þátt og ákveðin verkefni eru notuð til að kenna hverja færni fyrir sig (Moy og Hazen, 

2018). Námsefnið mætir því öllum SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011). 

Yfirlitsrannsókn (e. systematic review) Moy og Hazen (2018) sýndi að Stig af stigi virðist 

helst hafa áhrif á þekkingu þátttakenda og einhver áhrif á jákvæða hegðun í félagslegum 

samskiptum (e. prosocial behavior). Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að Stig af stigi 

sé árangursríkt inngrip fyrir börn á leikskólaaldri þar sem það getur aukið þekkingu á 

æskilegri félagslegri hegðun, dregið úr félagslega óæskilegri hegðun og aukið félagslega 

æskilega hegðun (Brown, Jimerson, Dowdy, Gonzalez og Stewart, 2012; McMahon, 

Washburn, Felix, Yakin og Childrey, 2000). Þrír þátttakendur tiltóku að þau notuðu Stig af 

stigi aðferðina. Aðeins einn af þeim tiltók að skimað væri fyrir vandanum með Gátlista um 

sjálfsmynd og félagsfærni barna. Tveir af þátttakendunum svöruðu fyrir nokkur úrræði í einu 

og er því erfitt að greina svör þeirra niður eftir því í hvaða aðferð var vísað. Sá þátttakandi 

sem svaraði sérstaklega fyrir þetta úrræði, líkt og gert var ráð fyrir, tilgreindi að það væri 

kennt 1-3 sinnum í viku, með öllum börnum á 4-6 ára aldri. Allir þátttakendur tilgreindu að 

námsefnið væri kennt 1-3 sinnum eða oftar í viku.     

Leikþjálfun er kennd með TEACCH aðferðinni (Treatment and Education of Autistic and 

related Commuication-handicapped children) og er ætlað að kenna einhverfum börnum sem 

eiga erfitt með samskipti við önnur börn, að leika og eiga í samskiptum við aðra (Francke og 

Geist, 2003). Aðferðin er því notuð með einstaka börnum (þrep 3) sem þurfa að auka 

félagslega samskiptafærni sína og læra að eiga í æskilegum samskiptum við aðra (Francke og 

Geist, 2003). Með TEACCH aðferðinni eru verkefni kennd í rökréttri röð, börnin eru virkir 

þátttakendur, sértæk færni er kennd og sértæk verkefni eru nýtt til að kenna hana (Mesibov og 

Shea, 2010). Aðferðin mætir því SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011). Leikþjálfun tekur 

mið af getu og framvindu hvers nemanda fyrir sig en þjálfar alla innan skipulagsramma 

TEACCH aðferðarinnar þar sem fylgt er ytra, daglegu skipulagi, notast við vinnukerfi, 

endurtekningu verkefna og sjónræn merki. Börn sem fara í leikþjálfun fá því fyrst 

einstaklingsþjálfun, því næst hópsamveru, samhliðaleik og endar svo í samleik einhverfra 

barna við önnur börn  (Halla Björk Sæbjörnsdóttir, 2008). Ekki fundust margar rannsóknir 

sem sýna fram á árangur leikþjálfunar en þær sem fundust sýndu að aðferðin er efnileg. 

Rannsókn Francke og Geist (2003) sýndi til dæmis að færni líkt og að leika á viðeigandi hátt 

með aldurssvarandi leikföng geti yfirfærst á félagsleg samskipti einhverfra barna við önnur 

börn. TEACCH aðferðin hefur ekki verið mikið rannsökuð þrátt fyrir að vera mikið notuð. 
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Samkvæmt yfirlitsrannsókn Virues-Ortega, Julio og Pastor-Barriuso (2013) hefur TEACCH 

aðferðin ómarktæk áhrif á samskiptafærni og hversdagsleg verk, lítil áhrif á hreyfigetu og 

rannsóknir varðandi áhrifa TEACCH á félagsfærni og óæskilega hegðun kunna að vera 

skekktar á þann hátt að aðeins rannsóknir sem hafa sýnt fram á jákvæð áhrif TEACCH hafa 

verið gefnar út, en síður þær sem hafa ekki sýnt fram á marktæk áhrif (e. publication bias) 

(Virues-Ortega o.fl., 2013). Þær rannsóknir sýndu þó að TEACCH sé efnilegt til þess að 

kenna félagsfærni og draga úr óæskilegri hegðun.  

Tveir þátttakendur tiltóku að þau notuðust við leikþjálfun. Annar þátttakandinn svaraði fyrir 

nokkur úrræði í einu og er því ekki hægt að greina svarið niður eftir úrræði. Aðeins annar 

þátttakendanna nefndi að skimað væri fyrir vandanum með Gátlista um sjálfsmynd og 

félagsfærni barna. Leikþjálfun er kennd börnum á aldrinum 2-5 ára og fá þau aðgang að 

úrræðinu ef beðið er um aðstoð, skimað fyrir vanda og greining liggur fyrir. Leikþjálfun er 

kennd oftar en 3 sinnum í viku. 

Vinir Zippýs er kennsluefni sem ætlað er að þjálfa félags- og tilfinningafærni hjá börnum á 

leikskólaaldri. Hver færni er kennd í rökréttri röð í mörgum kennslustundum þar sem börnin 

taka virkan þátt í að leysa vanda í sögu sem lesin er fyrir þau (Embætti landlæknis, 2012). 

Kennsluefnið mætir því SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011). Yfirlitsrannsókn á 

geðræktarkennslu fyrir börn á leikskólaaldri sýndi að gæði rannsókna á efnum sem þessum 

eru á heildina litið ekki nógu mikil til að hægt sé að fullyrða um árangur úrræðisins (Sabey 

o.fl., 2017). Samkvæmt Sabey og félögum (2017) er árangur Vina Zippýs mjög ólíkur eftir 

rannsóknum, það er, allt frá því að hafa engin marktæk áhrif yfir í að hafa miðlungsáhrif. 

Clarke, Bunting og Barry (2014) rannsökuðu áhrif Vina Zippýs aðferðarinnar og skoðuðu 

einnig hvort að meðferðarheldni hafi áhrif á gagnsemi hennar. Í rannsókn þeirra voru 44 

skólar sem tóku þátt og var þeim raðað tilviljunarkennt í tilrauna- og samanburðarhóp. Það 

voru 766 nemendur sem tóku þátt í rannsókninni, þar af voru 222 nemendur í 

samanburðarhópi og 544 í tilraunahópi. Rannsóknin þeirra sýndi að aðferðin hefði marktæk 

áhrif á tilfinningafærni barna, þess fyrir utan virtust áhrifin lítil. Þessi litlu áhrif eru mögulega 

vegna þess að námsefnið er heildstætt, það er, ætlað öllum börnum (þrep 1) sem mörg hver 

voru með mikla færni fyrir úrræðið, þetta getur því skapað ákveðin rjáfurhrif (e. ceiling 

effect). Rannsókn þeirra sýndi einnig að áhrifin voru meiri eftir því sem meðferðarheldni jókst 

(Clarke o.fl., 2014). Á heildina litið eru Vinir Zippýs efnilegt úrræði fyrir félags- og 

tilfinningafærni barna á leikskólaaldri en gagnlegt væri að rannsaka árangur þess betur. 
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Aðeins einn þátttakandi tiltók að notast væri við Vinir Zippýs aðferðina, þessi þátttakandi 

svaraði fyrir mörg úrræði í einu og er því ekki hægt að aðskilja svör fyrir einstaka úrræði.  

Af 34 þátttakendum voru aðeins 6 (17%) sem bjóða upp á sértækt félags- og 

tilfinningafærniúrræði. 
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5 Umræða 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem búa yfir sterkri félags- og tilfinningafærni hafa betri 

sjálfsmynd og sýna fremur jákvæða hegðun í garð annarra (Sklad o.fl., 2012; Taylor o.fl., 

2017). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt jákvæða fylgni á milli þess að fá þjálfun í félags- og 

tilfinningafærni á ungum aldri og að vegna vel í námi og á atvinnumarkaði á fullorðinsárum 

(Jones o.fl., 2015; Heckman o.fl., 2006; Elbertson o.fl., 2010). Það er því ljóst að félags- og 

tilfinningafærniúrræði fyrir börn á leikskólaaldri geti haft langvarandi jákvæð áhrif á lífsgæði 

og afdrif barna.  

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja félags- og tilfinningafærniúrræði sem standa 

börnum á leikskólaaldri til boða í Reykjavík. Lagt var upp með þrjú markmið til þess að 

kanna þessi úrræði kerfisbundið, (1) að skoða hvort og þá hvaða úrræði eru í boði, (2) hvaða 

börnum býðst þessi þjónusta og (3) meta gæði þeirra úrræða sem hafa verið valin. Þetta var 

gert með því að senda út þjónustukönnun þar sem þátttakendur nefndu þau úrræði sem þau 

notast við og svöruðu svo ítarspurningum um hvert úrræði fyrir sig.  

5.1 Markmið 1: Hvaða úrræði standa til boða 

Fyrsta markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða úrræði þjónustuaðilar innan 

Reykjavíkurborgar hafa upp á að bjóða. Meira en helmingur (62%) þátttakenda töldu 

vinnustað sinn bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði. Í heildina voru 15 mismunandi 

úrræði nefnd sem ætlað er að hafa áhrif á félags- og tilfinningafærni. Þegar úrræðin voru 

metin út frá þremur viðmiðum um (1) hvort hægt væri að finna upplýsingar um úrræðið, (2) 

hvort það væri hannað sérstaklega fyrir félags- og tilfinningafærni og (3) hvort til væru 

rannsóknir á árangri þess, fækkaði þeim til muna. Í lokin stóðu aðeins þrjú sértæk félags- og 

tilfinningafærniúrræði eftir sem aðeins nokkrir (17%) þátttakendur buðu upp á. 

Ljóst er á svörum þátttakenda að þjónustuaðilar í Reykjavíkurborg bjóða upp á margs 

konar gagnleg úrræði, stuðning og aðstoð til barna á leikskólaaldri. Hins vegar áttu mörg 

svaranna ekki við spurningar þessarar þjónustukönnunar, þar sem úrræðin voru ekki sértæk 

félags- og tilfinningafærniúrræði. Þegar rýnt var í einstaka úrræði og þau skoðuð í ljósi 

viðmiðanna þriggja sást að fæst þeirra hafa það að aðalmarkmiði að hafa áhrif á félags- og 

tilfinningafærni. Þetta var gert þar sem félags- og tilfinningafærni er vítt hugtak sem hefur 

snertifleti við margs konar eiginleika og færni. Því er hægt að færa rök fyrir því að mörg 

úrræði geti talist vera félags- og tilfinningafærniúrræði ef það kemur að einhverju leyti við 

einhvern undirþátt félags- og tilfinningafærni. Markmið rannsóknarinnar var hins vegar að 
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skoða hvaða félags- og tilfinningafærniúrræði eru til boða þar sem unnið er markvisst með þá 

sértæku færni. Þar af leiðandi var það haft að viðmiði að ef yfirlýst markmið úrræðisins var 

ekki að vinna með félags- og tilfinningafærni var ekki hægt að fullyrða að úrræðið þjálfaði þá 

færni. Einu úrræðin sem þátttakendur nefndu og voru sérstaklega hönnuð fyrir félags- og 

tilfinningafærni voru Stig af stigi, Leikþjálfun og Vinir Zippýs. Því má gera ráð fyrir að 

meirihluti þátttakenda hafi svarað þjónustukönnuninni fyrir önnur úrræði. Til þess að finna 

mögulega ástæðu þess, þarf að rýna í uppsetningu þjónustukönnunarinnar og meta hvort 

orðalag hafi verið óljóst sem gæti hafa valdið því að þátttakendur túlkuðu spurningar á annan 

hátt en gert var ráð fyrir.  

5.1.1 Mögulegar ástæður svarmynsturs þátttakenda 

5.1.1.1 Aðferðafræði 

Í upphafi könnunar voru skilgreind öll helstu hugtök, til að mynda var skilgreint hvað er átt 

við með þjálfun fyrir félags- og tilfinningafærni. Skilgreiningin á því var sú að þjálfun fyrir 

félags og tilfinningafærni vísi til forvarnaraðgerða, heildarskólanálgunar og/eða 

íhlutunar/inngripa sem ætlað er að auka félags- og tilfinningafærni barna. Þjálfuninni getur 

verið ætlað að auka félagslega og hagnýta færni (e. life skills), hvetja börn til heilsueflandi 

hegðunar, kenna þeim færni til að fyrirbyggja vandamál, kenna börnum bjargráð og/eða veita 

stuðning í gegnum breytingar eða erfið tímabil. Seinni setning skilgreiningarinnar var byggð 

á skýrslu frá CASEL (2010) samtökunum þar sem þau útlista að þjálfun í félags- og 

tilfinningafærni þurfi að koma inn á einn eða fleiri af þessum fjórum meginsviðum. Þessi 

setning var höfð til hliðsjónar í skilgreiningunni til þess að veita þátttakendum dýpri skilning 

á því markmiði sem úrræði í félags- og tilfinningafærni hafa og gefa þeim viðmið um hvaða 

úrræði gæti því verið viðeigandi. Þessi meginsvið félags- og tilfinningafærniþjálfunar frá 

CASEL eru hins vegar nokkuð almenn og er því eflaust hægt að færa rök fyrir því að mörg 

úrræði vinni með einn eða fleiri af meginþáttum CASEL, þrátt fyrir að vera ekki sérstaklega 

hannað sem félags- og tilfinningafærniúrræði. Til að mynda er hægt að færa rök fyrir því að 

Vináttuverkefni Barnaheilla auki félagslega og hagnýta færni og fyrirbyggi vandamál þar sem 

reynt er að draga úr og fyrirbyggja eineltishegðun (Barnaheill, e.d.). Þessi víða skilgreining 

gæti hafa valdið því að margir þátttakendur skildu spurningalistann á annan hátt en gert var 

ráð fyrir og svöruðu með það í huga að þjálfun í félags- og tilfinningafærni geti átt við mörg 

úrræði sem hafa einhvern snertipunkt við þessi meginsvið. Þvert á móti má nefna það að í 

skilgreiningunni var talað um að úrræðinu sé „ætlað“ að auka félags- og tilfinningafærni 

barna, sem gefur til kynna að markmið úrræðisins sé að hafa áhrif á þessa færni. Hægt er að 
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færa rök fyrir því að þátttakendur geti skilið þetta orðalag sem svo að úrræðinu sé ætlað að 

hafa áhrif á þá færni en einnig einhverja aðra. Gagnlegra hefði verið að nota orð eins og 

„einungis“, „sértæk“ eða „aðeins“ til þess að draga skýr mörk á milli þeirra úrræða sem eru 

sérstaklega hönnuð sem félags- og tilfinningafærniúrræði og þeirra sem eru það ekki. Þessi 

lauslega skilgreining gæti verið ein af ástæðum þess að þátttakendur svöruðu 

spurningalistanum með fleiri úrræði í huga heldur en aðeins sértæk félags- og 

tilfinningafærniúrræði. Þessu til stuðnings má nefna að einn þátttakandi hafði orð á því að 

þjónustukönnunin hafi verið torskilin þar sem ekki hafði verið skýrt að verið var að spyrja um 

markvissa sértæka kennslu í þessum efnum eða hvort markmiðið þjónustukönnunarinnar hafi 

verið að spyrja um hvernig hugað sé að félags- og tilfinningafærni í almennu skólastarfi. Tveir 

aðrir þátttakendur nefndu einnig að þeim hafi ekki þótt könnunin nógu skýr en tiltóku ekki 

hvað það var nákvæmlega sem hefði þurft að skýra enn frekar. Því má vera að orðalag og 

skilgreiningar á mikilvægum hugtökum hafi valdið því að svör þátttakenda hafi náð yfir fleiri 

en aðeins sértæk félags- og tilfinningafærniúrræði.  

5.1.1.2 Svarskekkja og/eða félagslega æskileg svörun 

Í rannsóknum þarf ekki aðeins að huga að aðferðafræðilegum göllum heldur einnig 

mögulegri hlutdrægni þátttakenda. Til að mynda er mögulegt að ákveðin svarskekkja (e. 

response bias) hafi myndast þegar þátttakendur svöruðu þjónustukönnuninni. Í þessari 

rannsókn var þjónustukönnunin send á þýðið en ekki á úrtak þar sem allir mögulegir 

þátttakendur fengu boð um þátttöku. Hins vegar svöruðu ekki allir mögulegir þátttakendur 

þjónustukönnuninni, þrátt fyrir að fá áminningar og vera beðin um að fylla könnunina út. 

Svarskekkja gæti hafa myndast, þar sem svörun hefði þá fengist kerfisbundið frá ákveðnum 

hópi þátttakenda og öðrum ekki. Til að mynda gæti verið að þátttakendur, sem töldu sig bjóða 

upp á úrræði sem hefur snertipunkt við félags- og tilfinningafærni, hafi verið líklegri til að 

svara könnuninni en þeir sem buðu ekki upp á slíkt úrræði, eða þeir sem telja það ekki vera 

verkefni eigin vinnustaðar að bjóða upp á þannig úrræði. Þetta getur því valdið skekkju í 

svörum þátttakenda og að rannsakandi of- eða vanmeti þau úrræði sem standa börnum á 

leikskólaaldri til boða.  

Einnig má vera að þátttakendur hafi svarað á félagslega æskilegan hátt (e. social 

desirability) með lauslega skilgreiningu í huga til þess að svör þeirra myndi spegla betur það 

fjölbreytta starf sem vinnustaður þeirra býður upp á. Í yfirlitsrannsókn á félagslega æskilegri 

svörun kom fram að hún getur mótast eftir félagslegum gildum sem eru tengd atriðum á þeim 

spurningalistum sem stuðst er við hverju sinni. Til að mynda hafði félagslegur æskileiki áhrif 
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á svör hjúkrunarfræðinga varðandi hegðun þeirra í starfi og viðhorf til sjúklinga. 

Hjúkrunarfræðingar voru líklegir til að svara á félagslega æskilegan hátt um starf sitt sem féll 

betur að faglegum og samfélagslegum væntingum til þeirra (Van de Mortel, 2008). Að sama 

skapi er því hægt að færa rök fyrir því að aðrir fagaðilar geti verið líklegir til að svara á 

félagslega æskilegan hátt um eigið starf, á þann hátt sem samrýmist faglegum og 

samfélagslegum væntingum til þeirra (Van de Mortel, 2008). Þátttakendur voru beðnir um að 

svara þjónustukönnun í þessari rannsókn til að lýsa best þeirri þjónustu sem vinnustaður 

þeirra býður upp á varðandi félags- og tilfinningafærni barna. Þeir aðilar sem svöruðu 

spurningunum voru oftar en ekki í stöðu stjórnenda (t.d. leikskólastjórar/stýrur, 

aðstoðarleikskólastjórar/stýrur, sérkennslustjórar/stýrur og deildarstjórar skólaþjónustu á 

þjónustumiðstöð), þessir fagaðilar eru því í sérstöðu varðandi það að geta haft áhrif á og 

mótað skólastarfið á hverjum stað fyrir sig. Ekki er því ólíklegt að félagslega æskileg svörun 

gæti hafa haft áhrif á svör þátttakenda þar sem þau gætu viljað að svör þeirra endurspegli það 

faglega starf og þau fjölbreyttu úrræði sem vinnustaður þeirra býður upp á fyrir börnin. Því til 

stuðnings má nefna að þátttakendur frá leikskólum sem tiltóku að vinnustaður þeirra bjóði 

ekki upp á félags- og tilfinningafærniúrræði gáfu mótsagnakennd svör. Þátttakendur sem 

tiltóku að vinnustaður þeirra byði ekki upp á félags- og tilfinningafærniúrræði, tiltóku því 

næst að þau teldu að vinnustaður þeirra ætti að bjóða upp á úrræði í félags- og 

tilfinningafærni. Því næst þegar þau voru spurð um ánægju sína gagnvart félags- og 

tilfinningafærniúrræði sem vinnustaður þeirra bauð upp á tiltóku þau öll að þau væru ýmist 

ánægð eða hvorki/né ánægð eða óánægð með þjónustuna. Þeir þátttakendur sem gáfu þessi 

mótsagnakenndu svör viðurkenndu því að vinnustaður þeirra ætti að bjóða upp á meiri 

þjónustu á þessu sviði en virtust samt sem áður, upp til hópa, ánægð með þá þjónustu sem í 

boði var, eða skort á henni. Þessi svörun gefur til kynna félagslega æskilega skekkju í svörum 

þar sem þátttakendur virðast ekki vilja tjá óánægju gagnvart faglegu starfi eigin vinnustaðar.   

5.1.1.3 Torræðni úrræða og/eða skortur á þekkingu 

Önnur möguleg ástæða þess að þátttakendur svöruðu spurningalistanum með önnur 

úrræði í huga er sú að þeir þátttakendur sem svöruðu þjónustukönnuninni hafi hugsanlega 

ekki haft næga þekkingu og/eða skilning á innihaldi, markmiðum og áhrifum þeirra úrræða 

sem þau notuðust við. Þessi mögulega útskýring var tekin til greina þar sem sum úrræði sem 

nefnd voru í þjónustukönnuninni var erfitt að færa rök fyrir að hafi misskilist sem félags- og 

tilfinningafærniúrræði. Til að mynda var færnimatslistinn AEPS nefndur sem félags- og 

tilfinningafærniúrræði en hann er ekki úrræði heldur matslisti (Greiningar- og ráðgjafarstöð 
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ríkisins, e.d.). Einnig er erfitt að færa rök fyrir því að þróunarverkefni Hjallastefnunnar 

„Leikur að læra“  hafi misskilist sem félags- og tilfinningafærniúrræði þar sem verkefninu er 

ætlað að vinna með hljóð og stafi (Ragnhildur Ólafsdóttir, 2016). Jóga fyrir börn er að sama 

skapi erfitt að sjá sem sértækt félags- og tilfinningafærniúrræði þar sem markmið þess er 

fremur að kenna börnum að rækta líkama sinn og hugleiða (Jógasetrið, e.d.). Þau úrræði sem 

má vera að sé tvísýnt hvort þau séu félags- og tilfinningafærniúrræði er verkfæri frá Vöndu 

Sigurgeirsdóttur, hugræn atferlismeðferð, PMTO og vináttuverkefni Barnaheilla. Erfitt er því 

að segja að þessi svör hafi verið beinlínis röng þar sem mörg úrræðanna hafa snertipunkt við 

undirþætti félags- og tilfinningafærni þótt þau séu ekki sértæk félags- og 

tilfinningafærniúrræði.  

Ef gengið er út frá því að ástæða fyrrnefndrar svörunar sé hvorki aðferðafræðilegir gallar 

né torræðni úrræða, heldur skortur á vitneskju um úrræði sem þátttakendur notast við, eru það 

skýr skilaboð til fræðasamfélagsins um skort á fræðslu til starfsfólks á vettvangi í þessum 

efnum. Fleiri sérfræðinga er þörf til að brúa bilið á milli rannsókna og vettvangsins 

(Vanderlinde og Van Braak, 2010). Þessi hugmynd er ekki ný af nálinni og hefur þetta lengi 

verið vandamál þar sem rannsakendur og fagfólk á vettvangi telur þörf á auknu samstarfi sín á 

milli. Samkvæmt rannsókn Vanderlinde og Van Braak (2010) taldi starfsfólk skóla að 

niðurstöður rannsókna þurfi að vera þeim aðgengilegri og ekki á of fræðilegu tungumáli. Þeir 

sem vinna að mótun og þróun úrræða þurfa því að vera færir í því að miðla þekkingu sinni og 

hafa hana aðgengilega starfsfólki á vettvangi. Markmið allra fagaðila sem vinna að málefnum 

tengdum börnum, hvort sem þeir eru rannsakendur, fræðimenn eða starfsfólk á vettvangi, er 

yfirleitt að stuðla að jákvæðum breytingum í lífi barna. Því er mikilvægt að upplýsingar um 

árangursrík, gæðaúrræði séu greiðar og aðgengilegar öllum í lífi barnanna til að auka lífsgæði 

þeirra og betrumbæta faglegt starf.  

Nokkrir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu orð á málefnum tengdum auknu samstarfi á 

milli utanaðkomandi fagaðila og leikskólanna. Þar á meðal var einn þátttakandi sem taldi 

gagnlegt fyrir starfsfólk að fá fræðslu og upplýsingar um námsefni og þjónustu. Einnig nefndu 

tveir aðrir þátttakendur gagnsemi þess að fá stuðningsþjónustu frá fagaðilum 

þjónustumiðstöðvar inn á leikskólana og gáfu til kynna að gott væri ef aðkoman væri meiri og 

biðtími styttri. Starfsfólk leikskólanna sér gagnsemi þess að fá utanaðkomandi stuðning, 

fræðslu og aðstoð „inn á gólf“ leikskólanna til að ná að sinna faglegu starfi sínu enn frekar. 

Þar að auki nefndu tveir þátttakendur að gagnlegt væri að bjóða upp á fleiri úrræði en 

deildarstjórar leikskólans séu nú þegar með mörg verkefni og að ekki náist að þjálfa alla 
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starfsmenn nema í einföldum verkefnum vegna starfsmannaveltu. Rannsókn Ásdísar Olgu 

Sigurðardóttur (2013) sýndi að deildarstjóra leikskóla telja starfsmannaveltu, fjölda barna og 

aukið faglegt starf vegna breytinga á aðalnámskrá og skólanámskrá vera auka álagsþætti í 

starfi sínu. Með auknum kröfum um faglegt starf er þar að auki lögð meiri vinna og ábyrgð á 

herðar starfsfólk leikskóla. Hafa þarf því í huga að ekki er nóg að setja fram stefnubreytingar 

og ætlast til þess að starfsfólk leikskólans beri eitt ábyrgð á því að fleyta starfinu áfram heldur 

þarf að vera markviss stuðningur í boði frá utanaðkomandi ráðgjöfum sem sjá til þess að 

faglegt starf sé unnið vel og sé gagnlegt fyrir alla.  

5.1.1.4 Svarhlutfall  

Þegar rýnt er í niðurstöður rannsókna er mikilvægt að huga að því hvort svarhlutfall 

rannsóknar hafi áhrif á hvort hægt sé að draga ályktun af niðurstöðum hennar. Gerð var 

yfirlitsrannsókn sem skoðaði svarhlutfall á 490 könnunum og greindi þau eftir hverjir 

þátttakendur voru hverju sinni. Sú rannsókn sýndi að um helmingur þátttakenda sem vinna í 

skólakerfinu (49%; SD: 24,1%) svari könnunum og að rúmlega helmingur (53,8%, SD: 

20,0%) þátttakenda sem vinna í heilbrigðisgeiranum og hjá opinberum stofnunum (54,5%, 

SD:16,7%) svari könnunum (Baruch og Holtom, 2008). Svarhlutfall þessarar rannsóknar er 

44% sem er í meðaltali rannsókna af þessu tagi þar sem það er enn innan eins staðalfráviks frá 

meðaltalinu. Því er ekki að sjá að svarhlutfall rannsóknar hafi verið óeðlilegt miðað við þann 

hóp sem svaraði þjónustukönnunni. Eini hópurinn sem skarar sig frá niðurstöðum Baruch og 

Holtom (2008) er starfsfólk heilsugæslu þar sem svarhlutfall þeirra var aðeins 33% í þessari 

rannsókn og er því heilu staðalfráviki neðar en yfirlitsrannsókn þeirra sýndi að væri meðaltal 

hjá þessari starfsstétt. Erfitt er að vita hvaða ástæður liggja þar að baki en hægt er að velta upp 

tveimur mögulegum ástæðum þess. Annars vegar gæti þetta stafað af þeirri ástæðu að þýðið 

var mjög lítið, þar sem aðeins 9 heilsugæslustöðvar eru starfræktar af hinu opinbera á 

Reykjavíkursvæðinu. Hins vegar gæti verið að svarhlutfall hafi verið lágt þar sem 

þátttakendur frá heilsugæslu töldu það ekki vera hlutverk vinnustaðar þeirra að bjóða upp á 

félags- og tilfinningafærniúrræði líkt og einn þátttakandi rannsóknar hafði orð á. Örlítil 

aukning virtist vera á svarhlutfalli þegar þátttakendum var afhent könnun í eigin persónu 

(62,4%, SD: 16,9%) sem bendir til þess að sú aðferð kunni vera vænlegust til þess að fá sem 

mesta svörun (Baruch og Holtom, 2008). Í þessari rannsókn hefði því mögulega fengist meira 

lýsandi niðurstöður ef hún hefði verið afhent í persónu til allra mögulegra þátttakanda. Á 

heildina litið var svarhlutfall nokkurn veginn í takt við það sem gengur og gerist í 
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rannsóknum af þessu tagi og er því ólíklegt að svarhlutfall hafi eitt og sér haft mikil áhrif á 

niðurstöður.  

5.2 Markmið 2: Markhópur 

Annað markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða börnum bjóðast þessi félags- og 

tilfinningafærniúrræði. Þau þrjú úrræði sem mættu viðmiðum virtust vera notuð fyrir ólíka 

nemendur, ýmist fyrir einstaklinga, afmarkaðan hóp nemenda eða öll börn í heild sinni. 

Einnig var erfitt að meta mikið af svörum þátttakenda þar sem margir þeirra svöruðu fyrir 

nokkur úrræði í einu. Samkvæmt svörum þátttakanda sem bauð upp á Stig af stigi úrræðið var 

námsefnið kennt 1-3 sinnum í viku, fyrir öll börn á aldrinum 4-6 ára. Leikþjálfun var í boði 

fyrir einstaklinga (þrep 3) og fengu þau börn aðgang að úrræðinu sem skimuðust í vanda, 

beðið var um aðstoð fyrir eða þar sem greining lá fyrir. Leikþjálfun var kennd oftar en 3 

sinnum í viku og fyrir breiðan aldurshóp sem spannar frá tveggja til fimm ára aldurs. Ekki var 

hægt að rýna í svör þátttakenda um hvaða hópi barna býðst aðgangur að Vinum Zippýs þar 

sem sá þátttakandi svaraði fyrir mörg úrræði í einu. Vinir Zippýs er hins vegar yfirleitt ætlað 

öllum nemendum og er því hægt að ganga út frá því að öllum börnum á 

leikskólanum/deildinni bjóðist að fá þá þjálfun og er það því kennsla á þrepi 1 (Clarke o.fl., 

2014). Ef öll úrræði sem nefnd voru í þjónustukönnunni eru skoðuð má sjá að fæst úrræðanna 

voru í boði fyrir yngsta hóp barnanna. Það er því sjaldgæft að boðið sé upp á úrræði með 

snertipunkt við félags- og tilfinningafærni fyrir börn á 1-2 ára aldri. Því er miður að notkun 

þessara úrræða sé sjaldgæf meðal yngstu barnanna þar sem rannsóknir benda til þess að 

langtímaáhrif og hagkvæmni séu meiri ef gæðaumönnun og –þjálfun er tryggð fyrr á 

lífsleiðinni (Heckman, 2008). Þjónustuaðilar ættu því ekki að líta framhjá þessum hópi þegar 

kemur að félags- og tilfinningafærniþjálfun þar sem árangur úrræðanna kann að vera meiri ef 

byrjað er fyrr.  

Enginn þátttakandi sagðist bjóða upp á heildstæða skimun með skimunartæki sem ætlað er 

að meta félags- og tilfinningafærni barna á leikskólaaldri. Tveir þátttakendur sögðust nota 

gátlista um sjálfsmynd og félagsfærni barna sem er ætlað að auðvelda starfsfólki skóla að 

meta þarfir barna og útbúa einstaklingsnámskrá. Gátlistinn er hins vegar ekki það sama og 

skimunartæki þar sem skimunartæki er kerfisbundin aðferð til þess að greina börn í áhættuhóp 

en gátlistinn fyrir sjálfsmynd og félagsfærni barna er ætlaður til notkunar sem viðmið og er 

ekki staðlað mælitæki (Reykjavíkurborg, 2008). Skimun er mjög mikilvæg og gagnleg aðferð 

sem fagaðilar sem vinna með börnum geta nýtt til þess að hægt sé að veita börnum viðeigandi 

stuðning. Það eru til nokkur skimunartæki fyrir börn á leikskólaaldri sem mikilvægt er að 
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þjónustuaðilar nýti og innleiði í starf sitt til að bera kennsl á börn sem þurfa meiri stuðning og 

aðstoð (Briggs-Gowan o.fl., 2004; Briggs-Gowan o.fl., 2006; Briggs-Gowan og Carter, 2008). 

Niðurstöður þessar rannsóknar benda því á aðkallandi þörf þess að þjónustuaðilar noti 

skimunartæki fyrir félags- og tilfinningafærni hjá börnum á leikskólaaldri. Skimunartæki 

nýtast því við að bera kennsl á börn sem þurfa stuðning umfram önnur börn, það er að segja 

stuðning á þrepi 2 og 3. Notkun skimunartækja auðveldar snemmtæka íhlutun sem samræmist 

vel Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar (2013), að bera kennsl á börn í áhættuhópum og veita 

þeim viðeigandi stuðning.  

Ef öll úrræði sem nefnd voru í þjónustukönnunni eru skoðuð sést að fáir þátttakendanna 

buðu upp á aðstoð fyrir börn á þrepi 2 eða afmarkaðan hóp barna. Algengt er á Íslandi að 

sérhæfð aðstoð sé ekki veitt nema að vandi eða færniskerðing barns sé orðin hamlandi og 

barnið nái greiningarviðmiðum (þrep 3) (Ríkisendurskoðun, 2016). Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar er algengt að úrræði sé ætlað öllum börnum (þrep 1) á leikskóla eða 

unnið sé með einstaklinga (þrep 3) sem fá þjónustuna vegna þess að þau eru langt á eftir 

jafnöldrum. Það virðist því vera sjaldgæfara að börn sem hafa slakari félags- og 

tilfinningafærni en jafnaldrar en sýna ekki mikla skerðingu (þrep 2) fái sérhæfðan stuðning. 

Þessi börn virðast þar af leiðandi ekki fá þann viðbótarstuðning sem þau þarfnast fyrr en bilið 

milli þeirra og jafnaldra hefur breikkað og vandi þeirra er orðinn þeim mun meiri. 

Þjónustuaðilar geta nýtt skimunartæki markvisst í vinnu sinni til þess að bera kennsl á þennan 

hóp barna og veita þeim aðstoð í stað þess að hætta á að þau „týnist“ í skólaakerfinu eða að 

bíða eftir að vandi þeirra verði meiri svo hægt sé að veita þeim viðeigandi stuðning.   

5.3 Markmið 3: Gæði úrræða 

Þriðja markmið rannsóknarinnar var að skoða gæði þeirra félags- og tilfinningafærniúrræða 

sem standa börnum á leikskólaaldri til boða í Reykjavík. Þegar stuðst var við rannsóknir á 

úrræðunum þremur sem mættu viðmiðum kom í ljós að flest þeirra mátti kalla efnileg félags- 

og tilfinningafærniúrræði en ekkert þeirra mætti ströngum vísindalegum viðmiðum um 

gagnreynd úrræði. Úrræðin Vinir Zippýs og Stig af stigi hafa nokkrar rannsóknir sér að baki 

sem benda til þess að úrræðin hafi að öllum líkindum einhver jákvæð áhrif á þekkingu 

þátttakenda, jákvæða félagslega hegðun þeirra og/eða tilfinningafærni (Clarke o.fl., 2014; 

Moy og Hazen, 2018). Leikþjálfun sem er kennd með TEACCH aðferðinni er notuð fyrir 

einstaklinga, ólíkt hinum aðferðunum, og ætti því jafnan að vera notuð í öðrum tilvikum 

heldur en þær. Leikþjálfun mætir SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011) sem eykur líkur 

þess að hún geti talist árangursrík. Aðferðin hefur ekki verið mikið rannsökuð en 
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yfirlitsrannsókn hefur bent til þess að TEACCH sé efnilegt úrræði til að kenna félagsfærni og 

draga úr óæskilegri hegðun (Virues-Ortega o.fl., 2013). Aðferðirnar þrjár sem stóðu eftir lofa 

því góðu og virðast vera vænleg úrræði fyrir þjónustuaðila að nýta til þess að auka félags- og 

tilfinningafærni leikskólabarna.  

5.4 Skýr stefnumótun 

Þótt niðurstöður þessarar rannsóknar hafi bent til þess að fáir þjónustuaðilar bjóði upp á 

sértæk félags- og tilfinningafærniúrræði mátti sjá á fjölbreytni svara að þjónustuaðilar buðu 

upp á margs konar fjölbreytt úrræði. Í heildina voru nefnd 15 mismunandi úrræði sem 

þátttakendur töldu hafa snertipunkt við félags- og tilfinningafærni. Augljóst er á þessari 

fjölbreyttu svörun að þjónustuaðilar buðu ekki allir upp á sömu úrræði, til að mynda buðu 

sumir upp á sértækt félags- og tilfinningafærniúrræði fyrir alla, aðrir buðu upp á 

eineltisforvarnir og enn aðrir buðu upp á einstaklingsmiðaðan stuðning. Þar að auki buðu 

margir upp á samblöndu af tveimur eða fleiri úrræðum. Því er augljóst að það er engin ein, 

skýr stefna sem þjónustuaðilar í Reykjavíkurborg fylgja um markvissa, sértæka þjálfun í 

félags- og tilfinningafærni fyrir börn á leikskólaaldri. Lög um leikskóla og aðalnámskrá 

leikskóla setja fram meginmarkmið sem leikskólum ber að fylgja, hins vegar er mikið frelsi 

fólgið í útfærslu þeirra, þar sem meginmarkmiðum er lýst með víðtækum hugtökum sem 

leikskólar eiga að sinna líkt og að huga að tjáningarhæfni, sjálfsmynd og öryggi barna (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). Samkvæmt aðalnámskrá á leikskólinn einnig að hjálpa börnum að 

þróa jákvæða sjálfsmynd, góða samskiptafærni, auka skilning á tilfinningum sínum og 

annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þessar stefnur og viðmið eru 

aðdáunarverð og góð og gild en veita hvorki skýran ramma né leiðsögn varðandi daglegt starf 

leikskóla. Það er skýrt á orðalagi laganna og aðalnámskrá að leikskólum ber að huga að 

eiginleikum sem flokkast sem undirþættir félags- og tilfinningafærni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Hins vegar hefur starfsfólki 

leikskóla ekki borist skýr stefna um hvernig eigi að sinna þessu hlutverki. Gagnlegt væri fyrir 

starfsfólk leikskóla ef fagfólk hjá stefnumótandi aðilum líkt og Skóla- og frístundasviði 

og/eða Velferðarsviði Reykjavíkurborgar myndi útbúa samantekt á gæða félags- og 

tilfinningafærniúrræðum sem starfsfólk leikskóla gæti valið um, eftir því hvað hentar 

vinnustað þeirra best. Best væri ef þau gæðaúrræði sem yrðu fyrir valinu væru útfærð eftir 

þörf nemenda. Til að mynda væri hægt að fylgja uppsetningu RTI (e. response to 

intervention), þar sem öllum börnum (þrep 1) byðist gæðakennsla, þeim sem næðu litlum 

framförum og þyrftu meiri stuðning (þrep 2) fengju hann og þau börn sem væru lengst að 
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tileinka sér kennsluefnið (þrep 3) fengju enn sérhæfðari kennslu (Fuchs og Fuchs, 2007). 

Þegar notast er við kerfi líkt og RTI, fer því alltaf fram árangursmat. Í þessari rannsókn 

sögðust flestallir þátttakenda styðjast við einhvers konar árangursmat en algengast var að 

matið byggðist á matslistum, beinu áhorfi eða faglegu mati kennara/starfsfólks eða foreldra. 

Faglegt mat getur verið glögglega gert og viðeigandi en það er einnig byggt á huglægum 

fremur en hlutlægum þáttum og getur matið því verið ólíkt á milli mismunandi matsmanna. 

Til þess að tryggja að það sé aðeins færni nemandans sem hefur áhrif á árangursmat hans er 

gagnlegt að nota hlutlæga eiginleika líkt og er gert ef notast er við matslista og beint áhorf.  

Með því að fylgja uppsetningu RTI væru auknar líkur á því að allir nemendur fengju 

viðeigandi stuðning miðað við getu þeirra og færni. Einnig væri gagnlegt ef fagaðilar sem 

ynnu að þessari samantekt byðu því næst fræðslu um og kennslu í framkvæmd þessara úrræða 

til þess að veita starfsfólki þann stuðning sem kallað hefur verið eftir. Þar að auki væri hægt 

að bjóða upp á stuðningsþjónustu þegar fræðslu er lokið þar sem starfsfólki leikskóla byðist 

eftirfylgd fagaðila „á gólfinu“ til þess að útfærsla úrræðisins væri vönduð. Með þessari skýru 

stefnumótun væri því hægt að stuðla að því að starfsfólki leikskóla byðist fræðsla og væri 

veittur stuðningur sem kallað er eftir en einnig væri búið að tryggja að öll börn fengju 

gæðakennslu og utanumhald varðandi félags- og tilfinningafærni þeirra.  

5.5 Framtíðarrannsóknir  

Til þess að fá skýrari mynd af þeim félags- og tilfinningafærniúrræðum sem leikskólar, 

heilsugæsla og skólaþjónusta í Reykjavík bjóða upp á fyrir börn á leikskólaaldri væri gagnlegt 

að leggja aðra þjónustukönnun fyrir sem hefur aðeins lokaðar spurningar varðandi sértæk 

félags- og tilfinningafærniúrræði. Einnig þyrfti að vanda sérstaklega vel til verka þegar kemur 

að orðalagi á spurningum og skilgreiningum því það þarf að vera mjög skýrt að þátttakendur 

eigi aðeins að gefa svör um úrræði sem ætlað er að hafa sértæk áhrif á félags- og 

tilfinningafærni. Með þessari aðferð væri því mögulegt að koma í veg fyrir svör þátttakenda 

um úrræði sem eru ekki viðeigandi fyrir þjónustukönnunina og er því aðeins hægt að fá svör 

fyrir úrræði sem gangast við ákveðnum viðmiðum. Þar að auki væri áhugavert að afla sömu 

upplýsinga um þjónustu við börn á Íslandi í heild sinni, það er, bæði innan 

höfuðborgarsvæðisins og á landsbyggðinni. Þannig fengjust ítarlegri upplýsingar sem nýst 

gætu enn frekar við stefnumótun í þessum málaflokki.  
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6 Ályktanir 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar bjóða fáir þjónustuaðilar í Reykjavík upp á sértæk 

félags- og tilfinningafærniúrræði fyrir börn á leikskólaaldri. Augljóst er því að þjónustuaðilar 

í Reykjavíkurborg geti staðið að ýmsum úrbótum þegar kemur að slíkri þjónustu. Til að 

mynda töldu allir þátttakendur frá leikskólum það eiga að vera verkefni vinnustaðar þeirra að 

bjóða upp á félags- og tilfinningafærniúrræði og margir hverjir óskuðu eftir auknum stuðningi 

frá fagaðilum. Þetta eru því skýr skilaboð til stefnumótandi aðila að gagnlegt væri að hafa 

markvissa stefnu um faglegt starf til þess að styðja við félags- og tilfinningafærni hjá börnum 

á leikskólaaldri. Því er mikilvægt að sérfræðingar og fagaðilar sem hafa forsendur til þess að 

móta skólastarf taki höndum saman og móti skýr viðmið og stefnu sem þjónustuaðilar geta 

nýtt og tileinkað sér í daglegu starfi.  
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Viðauki 1 

Kæri þátttakandi: 

 

Þessi þjónustukönnun er hluti af meistaraverkefni mínu við Sálfræðideild Háskóla Íslands 

sem unnið er undir leiðsögn dr. Bergljótar Gyðu Guðmundsdóttur, sálfræðings. Þú verður 

beðin/n um að merkja við þá liði sem lýsa best þeirri þjónustu sem vinnustaður þinn veitir til 

barna á leikskólaaldri (1-6 ára) varðandi félags- og tilfinningafærni þeirra. 

 

Markmið verkefnisins er að fá góða yfirsýn yfir þjónustu og stuðning fyrir leikskólabörn í 

Reykjavík á varðandi félags- og tilfinningafærni þeirra. Þjónustukönnunin verður því send til 

allra leikskóla, heilsugæslustöðva og Þjónustumiðstöðva í Reykjavík. Til þess að fá lýsandi 

upplýsingar um þjónustu og stuðning í Reykjavík er mikilvægt að fá svar frá hverjum 

vinnustað um þjónustu þeirra. Í sumum tilfellum gæti vinnustaður boðið upp á mismunandi 

tegundir þjálfunar fyrir félags- og tilfinningafærni barna á þessum aldri og er þá hægt að svara 

fyrir hverja tegund úrræða sem vinnustaður þinn býður upp á. 

 

Það er að sjálfsögðu heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er og/eða sleppa að svara 

einstaka spurningum. Hins vegar vona ég að þú sjáir þér fært að taka þátt og svarir öllum 

spurningum sem við eiga, svo svör þín komi að sem mestu gagni. Öll þátttaka er nafnlaus og 

verða svör ekki rakin til einstaklinga eða einstakra vinnustaða. 

 

Hér að neðan eru skilgreiningar á mikilvægum hugtökum sem koma fyrir í könnuninni 

 

Félags- og tilfinningafærni: Félags- og tilfinningafærni er hugtak yfir marga eiginleika og 

tegundir hegðunar sem einstaklingur sýnir. Einstaklingur með góða félags- og tilfinningafærni 

getur sett sig í spor annarra, átt í árangursríkum samskiptum, getur unnið úr samskiptavanda, 

haft sjálfs- og tilfinningastjórn, sett sér raunhæf markmið, hefur jákvæðan hugsanahátt og 

getur tekist á við erfiðleika. 

 

Þjálfun fyrir félags- og tilfinningafærni: Þjálfun fyrir félags og tilfinningafærni vísar til 

forvarnaraðgerða, heildarskólanálgunar og/eða íhlutunar/inngripa sem ætlað er að auka félags- 

og tilfinningafærni barna. Þjálfuninni getur verið ætlað að auka félagslega og hagnýta færni 

(e. life skills), hvetja börn til heilsueflandi hegðunar, kenna þeim færni til að fyrirbyggja 

vandamál, kenna börnum bjargráð og/eða veita stuðning í gegnum breytingar eða erfið 

tímabil. 

 

Gagnreyndar aðferðir: Gagnreyndar aðferðir eru aðferðir sem byggðar eru á vönduðum 

rannsóknum og fyrirliggjandi gögnum sem hafa sýnt fram á að aðferðin sé vænleg til 

árangurs. 

 

Sértæk færni: Vísar til þess að unnið sé með ákveðinn undirþátt félags- og tilfinningafærni 

líkt og þegar unnið er markvisst að því að auka getuna að vinna úr samskiptavanda, setja sig í 

spor annarra, eiga í samskiptum o.s.frv. 

 

Jákvætt félagslegt námsumhverfi: er þegar unnið er að því að auka félags- og 

tilfinningafærni með því að hafa áhrif á andrúmsloft skóla í stað þess að vinna markvisst að 

því að þjálfa sértæka færni. Það er hægt að gera með því auka öryggi í skóla, auka jákvæð 
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samskipti á milli kennara og nemenda, leggja áherslu á virðingarverð samskipti og hafa skýrar 

reglur og afleiðingar. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar/athugasemdir við einstakar spurningar og/eða könnunina 

í heild, vinsamlega hafðu þá samband við Iðunni Svölu (idunnsvala7@gmail.com) og/eða 

Bergljótu Gyðu (gydagudmundsdottir@gmail.com). 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Iðunn Svala Árnadóttir, meistaranemi í hagnýtri sálfræði á kjörsviðinu skólar og þroski við 

Háskóla Íslands. 

Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, Ph.D., leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

Þjónustukönnun:  

1. Samþykkir þú þátttöku vinnustaðar þíns í þjónustukönnuninni? 

a. Já, ég samþykki þátttöku í þessari þjónustukönnun. Ég geri mér grein fyrir því 

að ekki er hægt að rekja svvörin til mín eða vinnustaðar míns. 

b. Nei ég samþykki ekki þátttöku vinnustaðar míns í þessari þjónustukönnun. 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að rekja svörin til mín eða vinnustaðar míns. 

2. Hvar starfar þú?  

a. Heilsugæslu  

b. Leikskóla  

c. Þjónustumiðstöð  

d. Annað  

3. Hvert er starfsheiti þitt?  

4. Fer fram heildstæð skimun fyrir félags- og tilfinningafærnivanda meðal barna á 

leikskólaaldri á þínum vinnustað? Heildstæð skimun felur í sér að formlegt mat er lagt 

á stöðu allra barna/nemenda (t.d. með matslistum sem starfsfólk skóla og/eða foreldrar 

svara) með það að markmiði að finna börn sem mögulega eiga í vanda  

a. Já  

b. Nei  

c. Ekki viss 

5. Hvað heitir skimunartækið sem þið notið? 

6. Býður vinnustaður þinn upp á þjálfun í félags- og tilfinningafærni fyrir börn á 

aldrinum 1-6 ára?  

a. Já  

b. Nei  

7. Býður vinnustaðurinn upp á fleiri en eina tegund félags- og tilfinningafærniþjálfunar? 

a. Já  

b. Nei  

8. Vinsamlegast fylltu spurningalistann út fyrir aðeins eina tegund félags- og 

tilfinningafærniþjálfunar sem þið bjóðið upp á – þér býðst tækifæri að svara aftur fyrir 

hverja tegund.  

Könnunin er fyllt út fyrir félags- og tilfinningafærniþjálfun:  

a. Fyrir alla  

b. Fyrir afmarkaða hópa  

mailto:idunnsvala7@gmail.com
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c. Fyrir einstaklinga  

d. Allt það ofangreinda á við  

9. Þjálfunin/aðferðin/námsefnið beinist að hvaða aldursbili barna? (Hér má merkja við 

fleiri en einn valkost) 

a. 1-2 ára  

b. 2-3 ára  

c. 3-4 ára  

d. 4-5 ára  

e. 5-6 ára  

10. Hvernig fær barn/börn aðgang að þjálfuninni? (hér má merkja við fleiri en einn 

valkost) 

a. Öll börn taka þátt  

b. Foreldrar/kennarar/starfsfólk skóla/aðrir sérfræðingar biðja um stuðning  

c. Barnið er skimað í áhættuhóp 

d. Barnið er með greiningu  

11. Hversu oft fer þjálfunin fram? 

a. Oftar en 3 sinnum í viku  

b. 1-3 sinnum í viku  

c. 1-3 sinnum í mánuði  

d. Sjaldnar en 1 sinni í mánuði  

12. Er fylgst með framförum barnanna?  

a. Já  

b. Nei  

13. Hvernig er árangur mældur? (Hér má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Matslistar  

b. Beint áhorf  

c. Viðtöl  

d. Faglegt mat kennara/starfsfólk/foreldra  

e. Annað  

14. Er notast við gagnreynt námsefni/aðferð í félags- og tilfinningafærniþjálfun? Orðið 

„gagnreynt“ vísar til þess að fjöldi vandaðra rannsókna hafi sýnt að efnið sé 

árangursríkt við að efla þá færni sem áhersla er lögð á.  

a. Já  

b. Nei  

15. Hvað heitir gagnreynda námsefnið/aðferðin/þjálfunin sem þið notið? 

16. Hvað heitir ógagnreynda námsefnið/aðferðin/þjálfunin sem þið notið? 

17. Er þjálfunin/aðferðin/námsefnið byggt á kenningum eða rannsóknum?  

18. Er verið að þjálfa ákveðna (sértæka) færni með þjálfuninni/aðferðinni/námsefninu?  

a. Já  

b. Nei  

19. Hakaðu við þá færni sem reynt er að hafa áhrif á með 

aðferðinni/þjálfuninni/námsefninu (hér má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Getu til þess að setja sér raunhæf markmið  

b. Að hafa sjálfsstjórn  

c. Að hafa tilfinningastjórn  

d. Jákvæðan hugsanahátt  

e. Takast á við erfiðleika  
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f. Setja sig í spor annarra  

g. Eiga í samskiptum við aðra  

h. Semja við aðra  

i. Vinna úr samskiptaörðugleikum  

j. Annað  

20. Hvaða aðra sértæka færni er verið að þjálfa/kenna? 

21. Er farið yfir verkefni/námsefni í rökréttri atburðarrás til að kenna færnina? (t.d. til að 

kenna það að eiga í samskiptum við aðra þá er fyrst byrjað að kenna að bíða, svo kennt 

að hlusta á aðra, næst tala o.s.frv.) 

a. Já  

b. Nei  

22. Eru notuð ákveðin verkefni eða æfingar til að þjálfa ákveðna (sértæka) færni? 

a. Já  

b. Nei  

23. Taka nemendur virkan þátt í kennslustundum/þjálfunartímum? (fá þau að prófa, æfa 

sig, gera verkefni og/eða fara í hlutverkaleiki o.s.frv. sem ætlað er að kenna félags- og 

tilfinningafærni) 

a. Já  

b. Nei  

24. Er reynt að skapa jákvætt félagslegt umhverfi fyrir skólann í heild? 

(Heildarskólanálgun)  

a. Já  

b. Nei  

c. Á ekki við, starfa annars staðar en í skóla  

25. Hvað eru þið að reyna að hafa áhrif á með heildarskólanálguninni? (hér má merkja við 

fleiri en einn valkost)  

a. Auka öryggi í skólanum  

b. Auka jákvæð samskipti  

c. Kenna börnum að bera virðingu fyrir öðrum  

d. Hafa áhrif á skólaandann  

e. Skýrar reglur  

f. Annað  

26. Hvað annað eruði að reyna að hafa áhrif á? 

27. Ef þið bjóðið upp á fleiri tegundir félags- og tilfinningafærniúrræði er hægt að fylla 

listann út fyrir aðra tegund úrræða sem þið bjóðið upp á. Merktu við viðeigandi svar 

hér að neðan.  

a. Við bjóðum upp á fleiri úrræði (hér endurtekur þátttakandi könnunina fyrir 

annað úrræði) 

b. Við bjóðum ekki upp á fleiri úrræði  

28. Finnst þér vinnustaður þinn eigi að bjóða upp á félags- og tilfinningafærniþjálfun? 

29. Ertu ánægð/ur með félags- og tilfinningafærniúrræðin sem vinnustaður þinn býður upp 

á, fyrir leikskólabörn?  

a. Mjög ánægð/ur 

b. Ánægð/ur  

c. Hvorki/né  

d. Óánægð/ur  

e. Mjög óánægð/ur  
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30. Eru einhver önnur félags- og tilfinningafærniúrræði fyrir börn á leikskólaaldri sem 

vinnustaður þinn býður EKKI upp á, í dag sem þú myndir vilja að boðið væri upp á?  

31. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir um einstaka spurningar eða spurningalistann í 

heild, er hægt að skrifa þær hér  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

  

Ef þú hefur einhverjar spurningar/athugasemdir við einstakar spurningar og/eða könnunina í 

heild, vinsamlega hafðu þá samband við Iðunni Svölu (idunnsvala7@gmail.com) og/eða 

Bergljótu Gyðu (gydagudmundsdottir@gmail.com). 

  

Iðunn Svala Árnadóttir, meistaranemi í hagnýtri sálfræði á kjörsviðinu skólar og þroski við 

Háskóla Íslands. 

 Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, Ph.D., leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

 



  

62 

Viðauki 2 

Í heildina voru 10 þátttakendur sem sögðu að úrræðinu væri ætlað að þjálfa sértæka færni, 

þeir voru beðnir um að merkja við hvaða færni það er. Á töflu 9 má sjá að algengast var að 

þátttakendur vildu þjálfa færni til að eiga í samskiptum við aðra en enginn greindi frá því að 

þjálfa færni sem snýr að því að setja sér raunhæf markmið.  

Tafla 9. Tegund sértækrar færni og fjöldi þeirra þátttakenda sem eru að þjálfa þær. 

Sértæk færni Fjöldi notenda 

Raunhæf markmið 0 

Hafa sjálfsstjórn 7 

Tilfinningastjórn 7 

Jákvæðan hugsanahátt 6 

Takast á við erfiðleika 5 

Setja sig í spor annarra 8 

Eiga í samskiptum við aðra 9 

Semja við aðra 7 

Vinna úr samskiptaörðugleikum 7 

Einelti 1 

 

Á töflu 10 má sjá svör þeirra 10 þátttakenda sem svöruðu að vinnustaður þeirra byði upp á 

heildarskólanálgun. Þar má sjá að algengast var að reynt væri að auka jákvæð samskipti, bera 

virðingu fyrir öðrum og vinna með skólaandann í heildarskólanálgunum varðandi félags- og 

tilfinningafærni.  

Tafla 10. Færni sem reynt er að hafa áhrif á með heildarskólanálgun.  

Heildarskólanálgun  Fjöldi notanda 

Auka öryggi í skólanum 4 

Auka jákvæð samskipti 10 

Að bera virðingu fyrir öðrum 10 

Skólaandi 10 

Skýrar reglur 8 

Leikni í samskiptum 1 

Að styrkja sjálfsöryggi barnanna 1 

 

Þeir þátttakendur sem tilgreindu að félags- og tilfinningafærniúrræðið sem þau notuðust 

við væri ógagnreynt voru beðin um að gefa svör við spurningum sem varpa ljósi á hvort 

úrræðið mætti SAFE viðmiðum Durlak og félaga (2011). Á töflu 11 má sjá að allir 

þátttakendur sem svöruðu þessum spurningum (n=9) buðu upp á úrræði þar sem nemendur 

tóku virkan þátt og nær allir sem svöruðu sögðu að kennd væri sértæk færni.  
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Tafla 11. Hversu mörg úrræði, mættu hverju viðmiði fyrir sig. 

Viðmið  Fjöldi úrræða 

Farið yfir verkefni í rökréttri atburðarás (S) 8 

Nemendur taka virkan þátt (A) 9 

Sértæk færni kennd í nægilega langan tíma (F) 9 

Ákveðin, mælanleg verkefni til að þjálfa sértæka færni (E) 7 

 

Í töflu 12 má sjá og mat þátttakenda á því hvort það úrræði sem þau nefndu mæti SAFE 

viðmiðum Durlak og félaga (2011). Eins og sjá má á töflu 12 voru nokkrir þátttakendur sem 

notuðu vináttuverkefni Barnaheilla en það gáfu ekki allir sömu svör varðandi SAFE viðmiðin 

með það verkefni. Allir þátttakendur töldu að úrræði þeirra mæti 3 eða fleiri af SAFE 

viðmiðunum.  

Tafla 12. Svör þátttakenda varðandi eiginleika úrræðanna þeirra út frá SAFE 

viðmiðum Durlak og félaga (2011). 

Úrræði S A F E Heild 

Vináttuverkefni B. 1 1 1 1 4 

AEPS 1 1 1 1 4 

Vináttuverkefni B. - - - - - 

Leikþjálfun - - - - - 

Félagsfærnisögur 1 1 1 0 3 

Vöndu verkfæri 1 1 1 0 3 

Vináttuverkefni B. - - - - - 

Ónafngreint 

úrræði 

1 1 1 1 4 

Vináttuverkefni B. 0 1 1 1 3 

Leikþjálfun 1 1 1 1 4 

Sérkennsluráðgjafi 1 1 1 1 4 

Félagsfærnisögur 1 1 1 1 4 

 *S: Rökrétt röð, A: Nemendur virkir, F: Sértæk færni, E: Verkefni fyrir sértæka færni. Strik (-) merkir að 

ekki var gefið svar. 

 

 


