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Ágrip 

 

Félagsfærni er ekki meðfædd heldur þarf að þjálfa börn og ungmenni í henni. Til eru 

margar aðferðir til þess að efla börn og ungmenni í þessari sérstöku færni og með skýrri 

leiðsögn og góðum stuðningi er hægt að ná góðum árangri í henni en ekki síður er hægt 

að efla hana hjá öllum. Í þessari meistararitgerð er skoðað hvaða aðferðir starfsfólk í 

ónefndum grunnskóla nota til að efla félagsfærni barna og um leið fá innsýn í þær. 

Helsta markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi félagsfærni barna og 

ungmenna og um leið að athuga hvort og þá hvaða áhrif slök félagsfærni hefur á 

sjálfsmynd barna. Rannsóknarspurningin er: Hvaða aðferðir eru notaðar í einum 

grunnskóla til að efla félagsfærni barna og ungmenna. Verkefnið byggist á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og fyrirliggjandi gögnum. Tekin voru viðtöl við níu starfsmenn í 

nafnlausum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendur voru kennarar, 

þroskaþjálfi, náms og starfsráðgjafi og stjórnendur skólans. Allir voru sammála um 

mikilvægi félagsfærni og má segja að öll starfsemi skólans gangi út á að efla félagsfærni 

nemenda á einn eða annan hátt, með aðferðum eins og jákvæðum aga, í lífsleikni, Vini 

Zippýs, Stig af stigi, CAT-kassanum og ART þjálfun. Rannsóknir hafa sýnt að slök 

félagsfærni leiði af sér félagslega einangrun, vanlíðan, kvíða, slaka námsgetu, 

samskipta- og hegðunarörðugleika. Af þessum ástæðum telur höfundur mikilvægt að 

vitundarvakning verði í íslensku samfélagi um mikilvægi félagsfærni. Eitt af markmiðum 

með nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar er einmitt það. Með því að fjalla um og 

fræðast um aðferðir sem efla félagsfærni beinum við athygli að mikilvægi hennar.  
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Abstract 

Children´s and young people’s social skills in school 

Social skills do not come naturally at birth, they are rather something you teach from a 

young age. There are many ways to promote this special skill and with clear guidance 

and good support it is possible to acquire social skills with good results, nonetheless it 

is possible to promote social skills in everyone. This master´s thesis will observe what 

methods are used by qualified staff in an unnamed elementary school to promote 

children´s social skills and at the same time gain insight into them. The main goal of this 

study is to elucidate on the importance of children´s social skills and at the same time 

research what influences poor social skills and how it affects their self-image. The 

research question is: What methods are used in one elementary school to promote and 

teach social skills. This project is based on qualitative research methods and existing 

data. Nine employees were interviewed in this anonymous elementary school in the 

capital area. Interviewees were teachers, developmental therapists, career and school 

counsellors and school administrators. All of the qualified staff in the school agreed on 

the importance of social skills and it can be said that all work in the school is aimed to 

promote student´s social skills in one way or another, with methods such as positive 

discipline, in life skills class, Zippy´s Friends, Second step, CAT-kit and ART (Aggression 

Replacement Training). Studies have shown that poor social skills entail social isolation, 

misery, anxiety, poor study aptitude, communication difficulties and behavioral 

problems. For these reasons the author considers important that awareness is in 

icelandic society about the importance of social skills. One of the main goals of the new 

educational policy of Reykjavík city is just that. By discussing and educating about 

methods to promote social skills, we are directing attention to its importance. 
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1 Inngangur 

Á síðustu árum og áratugum hefur hlutverk grunnskóla tekið töluverðum breytingum. 

Skólaskylda, skólaárið og skóladagur nemenda hefur til að mynda lengst töluvert og 

ábyrgð grunnskólanna hefur aukist. Áður sáu foreldrar um að efla félagsfærni barna 

sinna en af fyrrnefndum ástæðum hefur sú ábyrgð færst mikið til skólanna (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2017).  

Kostelnik og félagar (2011) greindu frá því að börn sem hafa góða félagsfærni séu 

líklegri til þess að vera með meira sjálfstraust, sjálfsálit, þau eru hamingjusamari, 

vinsælli og sáttari með lífið en börn sem eru með slaka félagsfærni. Auk þess gengur 

börnum með góða félagsfærni betur í skóla, fær góðar einkunnir, hefur betri mætingu, 

viðhorf hans til náms er betra og eru síðri til að flosna upp frá námi. Síðari hópurinn á 

að auki í erfiðleikum að leysa verkefni ef þau eiga í erfiðleikum með samvinnu við önnur 

börn (Kostelnik, Gregory, Soderman og Whiren, 2011).  

Fátt kemur kennurum og foreldrum á óvart þegar það kemur að börnum og það er 

engin undantekning þegar um er að ræða óæskilega hegðun. Afleiðingar hennar er að 

hún hefur slæm áhrif á barnið, foreldra þess og nánasta umhverfi barnsins. Börn með 

slaka félagsfærni eru líklegri til þess að upplifa stöðuga valdabaráttu við fullorðna sem 

getur valdið þeim álagi og slíkt getur orðið til þess að þau þrói með sér kvíða og getur 

það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þau horfa á sig með neikvæðum augum, 

brjóta sig niður og telja sig vera vond eða óþekk og þetta verður til þess að viðhorf 

þeirra til sín verður neikvætt og mótar hegðun þeirra (Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003).  

Félagsfærni er ekki meðfæddur eiginleiki en hægt er að kenna einstaklingum hana 

og viðhalda jákvæðri hegðun (Roth og Striepling-Goldstein, 2003). Til eru margar leiðir 

til þess sem stuðla um leið að æskilegri framkomu (Lochman og Salekin, 2003). Í 

félagsfærniþjálfun eru einstaklingum kenndar aðferðir til þess að takast á við daglegt líf 

(Goldstein & McGinnis, 2003).  

Markmið þessarar meistararitgerðar er þríþætt, í fyrsti lagi að varpa ljósi á mikilvægi 

félagsfærni barna og ungmenna. Í öðru lagi að fá innsýn í hvernig kennarar og aðrir 

sérfræðingar í grunnskólanum vinna með félagsfærni. Í þriðja lagi að kanna hvaða 

afleiðingar slök félagsfærni hefur á líf barna og ungmenna. 

 Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hvaða aðferðir eru notaðar í einum 

grunnskóla til að efla félagsfærni barna og ungmenna?  

Undirspurningar eru þrjár:  
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• Hvert er viðhorf kennara og annarra sérfræðinga til mikilvægis félagsfærni? 

• Hvaða afleiðingar hefur slök félagsfærni á börn og ungmenni?  

• Hefur félagsfærni áhrif á sjálfsmynd barna og ungmenna? 

 

Verkefnið skiptist upp í nokkra kafla og í öðrum kafla er farið yfir helstu hugtök sem 

notuð eru til greiningar á efni ritgerðarinnar, það er að segja félagsfærni (e. social skills) 

og sjálfsmynd (e. self-image). Í þriðja kafla er félagsfærni og mikilvægi hennar skoðuð. 

Auk þess er fjallað um kenningar og rannsóknir á félagsfærni, meðal annars kenningar 

eftir Bandura, Skinner, Selman, Kohlberg, Gresham og Constantion og félaga. Einnig er 

fjallað um fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar um væntingar kennara til félagsfærni í 

skóla, tengsl félagsfærni og velgengni í skóla, mikilvægi áhrifa foreldra á félagsfærni og 

sjálfsmynd barna. Greint er frá hlutverk grunnskóla og að lokum er fjallað um nýju 

menntastefnu Reykjavíkurborgar Látum draumana rætast og skýrslu sem starfsfólk í 

grunnskólum í Reykjavík unnu að hvernig hægt sé að efla félagsfærni barna í 

skólaumhverfi. Í fjórða kafla verður greint frá helstu aðferðum og stefnum til þess að 

efla félagsfærni, sem eru, lífsleikni, Jákvæður agi, Vinir Zippýs, ART-þjálfun, Stig af stigi, 

Vinátta og CAT-kassinn. Í kafla fimm verður fjallað um eigindlegar rannsóknaraðferðir, 

framkvæmd, undirbúning, gagnasöfnun, úrtak, þátttakendur og siðferðisleg álitamál og 

takmarkanir við gerð rannsóknarinnar. Í kafla sex er rætt um bakgrunn þátttakenda 

rannsóknarinnar og helstu niðurstöður úr þemagreiningunni, sem voru sex þema, 

aðferðir til þess að efla félagsfærni, sjálfsmynd, árangur af því að efla félagsfærni, slök 

félagfærni, mikilvægi félagsfærni og framtíðarsýn. Í kafla sjö er umræða um lykilþætti úr 

ritgerðinni, ritgerðarspurningunni er svarað og fjallað er um helstu niðurstöður úr 

þemum frá viðtölunum. Í kafla átta eru lokaorð höfundar. 
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2 Skilgreiningar á hugtökum 

Hér verður fjallað um hugtökin sem notuð eru í þessu verkefni, félagsfærni (e. social 

skills) og sjálfsmynd (e. self-image) og hvernig þau eru skilgreind. 

2.1 Félagsfærni 

Félagsfærni (e. social skills) gegnir mikilvægu hlutverki í lífi okkar allra. Sálfræðingar 

sem hafa unnið með börnum og ungmennum hafa greint frá því að félagsfærni sé eitt af 

megin áhyggjuefnum foreldra og kennara.  

Skilgreining á hugtakinu félagsfærni getur í raun og veru verið afar einföld. Slök 

félagsfærni er þegar einstaklingur getur ekki verið í augnsambandi við aðra í 

samræðum, grípur sífellt fram fyrir öðrum í samræðum og sýnir árásargjarna hegðun 

eða aðra óviðeigandi hegðun. Það er engin ein rétt skilgreining á hugtakinu félagsfærni 

vegna þess að hugtakið hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin og er sífellt í 

þróun (Little, Swangler og Atkin-Little, 2017). 

Fræðimennirnir Libet og Lewinsohn hafa skilgreint félagsfærni sem flókna færni sem 

hámarkar jákvæða styrkingu og dregur úr styrk refsingar frá öðrum. Fræðimennirnir 

Little, Swangler og Aktin-Little könnuðu á Netinu hvaða skilgreiningar væru til um 

félagsfærni og niðurstöðurnar voru margar. Má meðal annars nefna skilgreiningu í 

Orðabókinni Psychology dictionary á Veraldarvefnum sem útskýrir félagsfærni sem 

færni sem gerir einstaklingum kleift að eiga í samskiptum við aðra og hegða sér á 

viðeigandi hátt. Vefsíðan Study.com skilgreinir félagsfærni sem færni til þess að takast á 

við aðra í samfélaginu og eiga heilbrigð og jákvæð samskipti við aðra einstaklinga. 

Orðabókin Dictionary.com túlkar félagsfærni sem persónulega færni sem einstaklingar 

þurfa til þess að ná árangri í félagslegum samskiptum. Heimasíða Skills You Need 

skilgreinir félagsfærni sem færni sem við notum til þess að eiga samskipti við aðra og 

vita hvernig við eigum að hegða okkur, bæði í orði og verki, hvort sem um er að ræða 

líkamstjáningu, látbragði eða almenna framkomu. Orðabókin Collins Dictionary útlistar 

félagsfærni sem færni sem er nauðsynleg til þess að eiga í samskiptum við aðra og til að 

sýna viðeigandi hegðun gagnvart öðrum. Heimasíðan The Free Dictionary útskýrir 

félagsfærni sem hluta af félagslegri kunnáttu, sem hefur áhrif á hvernig samskipti 

einstaklinga eru. Heimasíðan Wikipedia skilgreinir félagsfærni sem allir hæfileikar sem 

stuðla að samskiptum við aðra (Little o.fl., 2017). 

Þegar skilgreiningarnar eru skoðaðar sjáum við að þær eiga tvennt sameiginlegt, 

það er samtal (e. communication) og tjáningu (e. interaction). Hugtakið félagsfærni 
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hefur auk þess verið skilgreind af Gresham og Elliot sem félagslega samþykkt lærð 

hegðun, sem felur í sér að gera einstaklingum kleift að eiga jákvæð samskipti við aðra. 

Fræðimaður að nafni Phillips (1978) skilgreindi félagsfærni sem samskipti sem eiga sér 

stað milli einstaklings og umhverfi hans. Að hún sé færni einstaklingsins til þess að hefja 

og viðhalda félagslegu sambandi við aðra. Fleiri fræðimenn hafa komið fram með 

skilgreiningar á félagsfærni, eins og Cook, Gresham, Barreras, Thorntion og Crews 

(2008). Þeir skilgreina félagsfærni sem lærða hegðun sem felur í sér samskipti við annað 

fólk og gerir einstaklingum kleift að taka virkan þátt í félagslegum verkefnum. Ladd taldi 

félagsfærni vera menninga lærða hegðun sem hægt væri að sjá jafnt hjá börnum sem 

og fullorðnum einstaklingum (Little o.fl., 2017). 

Þrátt fyrir að skilgreiningar á hugtakinu félagfærni séu margar og margvíslegar eiga 

þær það sameiginlegt að lögð er áhersla á að félagsfærni þróast. Það sem er átt við með 

því er að hún sé lærð hegðun, hún hefur bæði upphaf (e. initiation) og hegðunarsvörun 

(e. response behaviors) sem á sér stað í samskiptum við aðra. Færnin er félagslega 

styrkt og gefur til kynna færni sem á sér stað við ákveðnar aðstæður. Stutta skilgreining 

á félagsfærni gæti verið til dæmis að hún væri færni sem gerir einstaklingum kleift að 

takast á við félagslegar aðstæður (Little o.fl., 2017).  

Hugtakið félagshæfni (e. social competence) er talið vera skylt félagsfærni. 

Félagshæfni er talin hafa áhrif á félagslega dómgreind um gæði á frammistöðu 

einstaklingsins en félagsfærni er talin standa saman af sérstækri færni sem myndar 

grundvöll fyrir félagshæfni. Félagsfærni er talin að vera mest sveigjanlegust af öllum 

þeim þáttum sem tengjast félagslegum þáttum. Semrud-Clikeman (2007) skilgreinir 

félagshæfni sem tilfinningarleg, félagsleg, vitræn hegðun sem þarf að vera fullnægjandi 

til þess að félagsleg aðlögun eigi sér stað. Hins vegar er talið að skilgreining Semrud-

Clikeman á félagshæfni líkist frekar þeim skilgreiningum sem settar hafa verið fram um 

félagsfærni. Fræðimaðurinn Greenspan setti fram skilgreiningu sem greinir á milli 

hugtakana tveggja (Little o.fl., 2017).  

Félagshæfni: Hæfni kylfings er skilgreind með útkomu hans eða lokastigum hans á 

hring/leik (Little o.fl., 2017). 

Félagsfærni: Stig kylfings segir okkur lítið um hver færni hans er, heldur hvernig 

hann nær að hitta í holuna. Þessir þættir hafa síðan áhrif á lokaútkomu hans á 

hringnum/leiknum (Little o.fl., 2017). 

Auk þess flokkaði Gresham félagsfærni niður í þrjá þætti, sem eru í fyrsta lagi 

samþykki frá jafnöldrum, í öðru lagi hegðun og í þriðja lagi félagslegt gildi. Fyrsti 

þátturinn felst í því að jafningjar taki einstaklingnum eins og hann er. Annar þátturinn 
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leggur áherslu á aðstæður fyrir sérstaka hegðun sem hámarka styrkingu og minnkar 

styrkingu á refsingu. Þessar skilgreiningar gerir það kleift að skilgreina félagslegar 

hegðanir, prófanir og inngripsaðferðir. Þriðji þátturinn leggur áherslu á sýnilega hegðun 

sem spáir fyrir um mikilvægi félagslega útkomu á sérstökum aðstæðum. Samkvæmt 

Gresham er félagslegt gildi blanda af hinum tveimur þáttunum, samþykki jafnaldra og 

hegðun (Little o.fl., 2017). 

 

2.2 Sjálfsmynd 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu sjálfsmynd (e. self-image) en það er einn 

grunnþráður sem er sameiginlegur í þeim öllum og það er að sjálfsmynd er hugmynd 

einstaklings um sjálfan sig (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Sjálfsmynd gegnir mikilvægu hlutverki í lífi hvers og eins einstaklings og hefur áhrif á 

hvernig samskipti einstaklinga eru við aðra. Upplifun fólks af samskiptum við aðra getur 

litað sjálfsmynd þeirra, hvort sem þau eru jákvæð eða neikvæð. Því er mikilvægt að 

foreldrar átti sig á hvernig samskiptum þeirra er háttað og að þeir móta sjálfsmynd 

barna sinna (Sigríður Björk Kristinsdóttir, 2008).  

Sjálfsmynd einstaklings mótast af því hvernig hann skilgreinir og aðgreinir sig frá 

öðrum. Það geta verið líkamleg sérkenni, sálrænir og félagsleg eiginleikar, veraldleg 

gæði, siðferðisleg gildi, pólitískar hugmyndir og hæfileikar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993). 

Heilbrigð sjálfsmynd felur í sér andlega, líkamlega og félagslega velferð. Það sem 

einkennir þá sem hafa heilbrigða sjálfsmynd er að þeir eru sáttir í eigin líkama, upplifa 

viðurkenningu frá öðrum og hafa trú á eigin getu (Erikson, 1968). Slök sjálfsmynd felur 

aftur á móti í sér að þeir eru ólíklegri til þess að takast á við vandamál sem þeir rekast á 

í daglegu lífi. Að auki eru þeir líklegri til þess að finna sér aðrar leiðir til þess að komast 

hjá því að takast á við verkefni sem þeir þurfa að gera (Collins, 1992).  

Sjálfsmynd hefur verið skipt upp í tvo þætti, annars vegar á mati einstaklings á því 

hvernig hann lyndir við aðra og álit hans á eigin getu og hæfileikum sínum í skóla eða í 

vinnu. Hins vegar byggist mat hans á upplifun annarra, eins og hvað aðrir segja um eða 

við hann. Þeir sem hafa mest um álit einstaklings á sjálfum sér að segja eru foreldrar, 

systkini, vinir, makar, yfirmenn og kennarar. Það sem er sagt um hann, hvort sem það 

er gott eða slæmt mun hafa áhrif á hvernig hann lítur á sjálfan sig (Sigríður Björk 

Kristinsdóttir, 2008). Á fyrsta æviskeiði barna þróast sjálfsmyndin hratt en hún er þó í 

sífelldri þróun allt lífið vegna þeirra áskorana sem verður á vegi hvers manns (Álfheiður 
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Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2006). Það sem mótar hana er sjálfsvirðing, 

sjálfstraust og sjálfsálit. Sjálfsvirðing og virðing fyrir öðrum tengjast en til þess að hafa 

góða sjálfsvirðingu þarf einstaklingurinn að geta fylgt sinni eigin sannfæringu. Það sem 

einkennir börn sem hafa góða sjálfsvirðingu er að þau verða ekki fyrir áhrifum annarra 

sem gæti skaðað sjálfsmynd þeirra og virðingu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Undirstaða góðrar félagsfærni er heilbrigð sjálfsmynd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Mestu skiptir að atriði í sjálfsmynd sem sýna góða félagsfærni eru til dæmis að geta 

komið fram við aðra af virðingu, nálgast aðra sem jafningja, tekið tillit til sjónarmiða 

annarra og setja sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Eins og áður hefur komið fram eru til margar skilgreiningar á félagsfærni en þegar 

horft er til þeirra allra hafa þær sameiginlegan grunnþráð, sem er samtal og tjáning. 

Skilgreining á sjálfsmynd er sú hugmynd einstaklings sem hann hefur á sjálfum sér. 

Sjálfsmynd hefur áhrif á félagsfærni og öfugt. Einstaklingar með góða félagsfærni eru 

líklegri til þess að vera með heilbrigða sjálfsmynd, því þau hafa trú á eigin getu og eru 

einnig líklegri til þess að vera samþykkt af jafnöldrum sínum. Því er hægt að segja að 

félagsfærni hafi áhrif á sjálfsmynd.  
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3 Félagsfærni 

Í þessum hluta verður fjallað um áhrif félagsfærni á líf barna, hvaða afleiðingar slæm 

félagsfærni á barnsaldri hefur á líf þeirra á fullorðinsárum og hegðunarerfiðleika. Auk 

þess er fjallað um kenningar og rannsóknir tengdar félagsfærni. Að lokum er rætt um 

hlutverk grunnskóla í félagsfærni og nýju menntastefnu Reykjavíkurborgar. Fjallað 

verður um vinnuskjal eftir starfsfólk í grunnskóla í tengslum við nýju menntastefnu 

Reykjavíkurborgar um hvernig hægt sé að efla félagsfærni barna í skólaumhverfi.  

Í gegnum tíðina hafa verið settar kröfur á grunnskóla um uppeldislega ábyrgð 

nemenda sem eiga að efla félags-, siðferðis- og tilfinningaþroska barna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999). Á fyrri tímum voru þessar kröfur einungis á foreldra og 

heimilið en í dag er þetta sameiginleg ábyrgð allra, foreldra, skóla og annarra stofnana. 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft, samskipti og annað. Þeir sem kenna þeim slíkt eru 

meðal annars foreldrar, systkini, kennarar, börn og aðrir í samfélaginu (Schaffer, 1996). 

Samskiptahæfni fólks gegnir stóru hlutverki í lífi þess, enda er mikilvægt að geta átt í 

góðum samskiptum við samstarfsfólk, skólafélaga, vini og fjölskyldumeðlimi. 

Samskiptahæfni felur í sér gagnkvæma virðingu, traust, ábyrgð, réttlætiskennd, 

umburðarlyndi og umhyggju. Einnig felur hún í sér að leysa ágreiningsmál á 

árangursríkan hátt og að sjá hlutina útfrá sjónarhornum annarra. Heilbrigð samskipti 

felast í því að einstaklingurinn geti sett sig í spor annarra, séð sjónarhorn annarra og 

borið virðingu fyrir sjónarmiðum og líðan annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999). 

3.1 Mikilvægi félagsfærni 

Félagsfærni hefst strax við fæðingu og á ungbarnaaldri byrjar félagslegur vitþroski að 

þroskast og heldur áfram að þroskast fram á fullorðinsár. Flestir hafa náð að mynda góð 

félagsleg tengsl við jafnaldra sína og fullorðna á unglingsárunum (Berger, 2011). Vinátta 

er ein af mikilvægum þáttum í félagslegs og tilfinningalegum þroska fólks, allt frá 

barnæsku og út lífið. Jákvæð samskipti við jafnaldra eflir félagsskap, félagsfærni, 

tilfinningafærni og sjálfsvirðingu. Hægt er að kenna börnum að eiga í góðum 

samskiptum, að verða góður í samningaviðræðum og að leysa úr vandamálum. Í 

gegnum vináttu læra börn að skilja hvort annað og bera virðingu fyrir öðrum, samkennd 

og heiðarleika. Allir þessir þættir fylgja þeim í gegnum lífsleiðina. Þessi færni byggir upp 

öryggi hjá börnum í félagslegum samskiptum sem er mikilvægt fyrir framtíðina, eins og í 

skóla, á vinnumarkaði, í ástarsamböndum og síðast en ekki síst hafa þær áhrif á andlega 

líðan barna (Bierman, Greenberg, Coie, Dodge, Lochman og McMahon, 2017). 
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Á hinn bóginn eru til börn sem er hafnað af jafnöldrum sínum og eru til að mynda 

skilin útundan í leik. Þau eru líklegri til þess að eiga við vandamál að etja síðar á 

lífsleiðinni, eins og andfélagslega hegðun og tilfinningalega erfiðleika á unglings- og 

fullorðnis árum. Þau geta upplifað einmannaleika, reiði, kvíða og dapurleika og eru 

líklegri til að verða fyrir einelti eða áreiti en aðrir. Afleiðingar eru þær að þau upplifa 

ekki jákvæð tengsl við aðra og þar með þróast ekki félagsfærni þeirra sem hefur bein 

neikvæð áhrif á fullorðinsár (Bierman o.fl., 2017). 

Öll börn upplifa á einhverjum tímapunkti hæðir og lægðir í samskiptum við jafnaldra 

sína, til dæmis þegar þau lenda í átökum eða útilokun af jafnöldrum sínum. Það er afar 

mikilvægt að foreldrar og kennarar séu vakandi fyrir því og geti brugðist hratt og 

örugglega við til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á börnin (Bierman o.fl., 2017). 

Ástæður fyrir því að börn eiga í erfiðleikum við að tengjast skólafélögum sínum geta 

verið margar. Hver svo sem ástæðan er, eru afleiðingarnar meðal annars þær að börn 

sem eru útilokuð eru líklegri til að vera árásargjörn og hvatvís og vera með truflandi 

hegðun innan kennslustofunnar og jafnvel líka innan hóp jafnaldra sinna (Bierman o.fl., 

2017). 

Börn sem eru haldin félagskvíða eru líklegri til þess að upplifa endurtekin vandamál í 

samskiptum við jafnaldra sinna. Hér er þó ekki verið að ræða um öll börn, því þau börn 

sem eru feimin eru líklegri til að eiga fáa en góða vini og upplifa góð samskipti við 

skólafélaga sína og aðra í samfélaginu. Í þessu tilfelli er feimni ekki félagslegt vandamál 

til þess að hafa áhyggjur af, hins vegar getur feimni haft áhrif á kvíða og vanlíðan hjá 

börnum og haft þær afleiðingar að þau eignast síður vini og falli síður í hópinn. Þessi 

börn eru því líklegri til þess að verða fyrir endurteknum útilokunum og einelti af 

jafnöldrum sínum (Bierman o.fl., 2017). 

Þau börn sem kljást við námsörðugleika, athyglisbrest og einhverfu eða aðrar 

þroskaskerðingar eru líklegri til þess að einangrast félagslega og upplifa útilokun frá 

jafnöldrum sínum. Nokkur atriði einkenna þessi börn, meðal annars að þau eru oft 

klunnaleg, vandræðaleg og tillitslaus í félagslegum aðstæðum þar sem þau eru líklegri 

til þess að kunna ekki að lesa úr félagslegum merkjum, lesa líkamstjáningu og skilja ekki 

félagslegar venjur og væntingar. Jafnaldrar þeirra eru líklegri til þess að stimpla þau sem 

„skrítin“ eða jafnvel „dónaleg“ og koma síðan fram við þau samkvæmt því, útiloka þau 

frá leikjum og jafnvel stríða þeim (Bierman o.fl., 2017). 

Með því að kenna börnum félagsfærni læra þau að þekkja muninn á milli viðeigandi 

og óviðeigandi félagslegrar hegðunar. Það að vita hvað á að gera í ákveðnum aðstæðum 

er ekki nóg heldur þarf einnig að geta brugðist rétt við. Oft vita börn hvað eigi að gera í 
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vissum aðstæðum og geta útskýrt hvernig á að hegða sér í slíkum aðstæðum, þó að þau 

geri það hins vegar ekki. Sem dæmi má nefna að barn veit að það er rangt að svindla í 

spili, en það svindlar samt. Ástæða fyrir þess háttar óviðeigandi hegðun getur verið 

skortur á sjálfstjórn og hvatvísi í félagslegum aðstæðum sem grefur undan félagslegum 

árangri og kunnáttu þeirra (Bierman o.fl., 2017). 

Félagsfærni felur í sér fyrirbyggjandi hegðun eins og samvinnuþýði og 

samskiptafærni. Í sjálfsstjórn felst tilfinningastjórnun, stjórn á hvatvísi og reiðistjórnun. 

Félagshæfni felur í sér hegðunarfærni sem er færnin til þess að sýna félagslega hæfni í 

hegðun. Hugsunarfærni felur í sér hæfnina til þess að hugsa í lausnum í ýmsum 

félagslegum áskorunum og ágreiningum. Tilfinningafærni felur í sér færnina að vera 

næmur fyrir sjálfum sér og tilfinningum annarra, eins og að setja í spor annarra og sýna 

samkennd (Bierman o.fl., 2017). 

Óæskileg hegðun barna er þegar barn hegðar sér á óviðeigandi hátt eða ekki í 

samræmi við aðstæður. Það er gert meðal annars með því nota dónaleg orð, fylgja ekki 

fyrirmælum, trufla aðra og að áreita einhvern líkamlega eins og meiða aðra viljandi. 

Birtingarmynd óæskilegrar hegðunar er líka þegar barn finnur ekki til sektarkenndar og 

tekur ekki ábyrgð á eigin hegðun og gjörðum (Glick og Gibbs, 2011). Birtingarmyndir 

hegðunar eru margvíslegar og orsakir hennar eru tengdar þroska og eru félagslegs eðlis. 

Það sem einkennir börn sem eru skilin útundan af jafnöldrum sínum er að þau hafa 

slaka félagsfærni og eru þau líklegri til að þekkja ekki skráðu og óskráðu reglurnar í 

samskiptum. Þar af leiðandi eru þau líklegri til að hafa truflandi áhrif á aðra í 

samskiptum. Þessir einstaklingar koma öðrum fyrir sjónir sem hvatvísir og ágengir í 

samskiptum (Goleman, 1995). Jákvæðar fyrirmyndir í samskiptum eru mikilvægar fyrir 

börn annars getur það leitt til óæskilegrar framkomu (Committy for children, 2002). Oft 

er ástæðan fyrir slíku að þau þekkja ekki annað, enda læra börn það sem fyrir þeim er 

haft (Goldstein og McGinnis, 2003; Committy for children, 2002). Einnig eru þættir eins 

og skortur á stuðningi og æfingu sem getur leitt til þess að hegðun barna verði 

óæskileg. Með því að sýna börnum einungis athygli við neikvæða hegðun er hún styrkt, 

því er mikilvægt að börn fái tækifæri og viðurkenningu þegar þau sýna jákvæða hegðun 

(Committy for children, 2002).  

Margir halda því fram að félagsfærni sé meðfædd og komi af náttúrunnar hendi 

(Bierman o.fl., 2017). Börn sem eru slök í félagsfærni verða oft á tíðum fyrir harðri 

gagnrýnni frá öðrum börnum sem og fullorðnum. Haldið er fram að þau séu ókurteis 

eða kunni ekki mannasiði. Í raun geta ekki öll börn „drukkið“ í sig félagsfærnina með því 

einungis að fylgjast með öðrum heldur þurfa þau skýra leiðsögn og góðan stuðning til 
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þess að læra hana. Helsti kostur slíkrar færniþjálfunar er að það er hægt að kenna 

flestum börnum jákvæð samskipti og góða hegðun. Þjálfun í félagsfærni þroskar 

félagslega næmni og félagslega hæfni, í þeim tilgangi að hjálpa börnum að falla inn í 

hóp jafnaldra sinna, byggja og viðhalda vináttu og forðast einangrun og einelti (Bierman 

o.fl., 2017). 

Einstaklingskennsla er ein leið til þess að efla börn í félagsfærni en hópkennsla 

býður upp á fleiri valmöguleika til þess að æfa og styrkja félagslegu- og tilfinningalegu 

færni þeirra. Stórir og litlir hópar af jafnöldrum veitir þeim tækifæri til þess að þjálfa 

færnina í félagslegum aðstæðum sem eiga sér stað í raunveruleikanum. Í litlum hópum 

getur „kennarinn“ skapað öryggi og stuðningsnet við hópinn. Hann getur stjórnað 

ferðinni í samskiptum og leiðbeint þeim hvernig eigi að bregðast við í hinum ýmsum 

félagslegum aðstæðum. Í slíkri hópavinnu læra börn samningaviðræður og færni til þess 

að leysa félagsleg vandamál saman, sem örvar vitsmunalega færni þeirra (Bierman o.fl., 

2017). 

Flest börn sýna snemma á lífsleiðinni áhuga á öðrum börnum og hefja samskipti við 

þau. Skipulagðir leikir í leikskólum er mikilvæg þjálfun, þar sem allir leika sér saman og 

það er á þessum aldri sem þau fara að nota hugtakið „vinur“ á þýðingarmikinn hátt. 

Félagsfærni þróast hratt á leikskólaaldri, á aldrinum þriggja til fimm ára. Á þessum aldri 

búa þau sig undir félagslegar kröfur sem fylgja því að byrja í grunnskóla, eins og að 

komast inn í hóp, mynda vináttutengsl, fylgja reglum og venjum og hafa stjórn á eigin 

hvötum (Bierman o.fl., 2017). 

Áhrifarík félagsleg samskipti þróast í tvo flókna þætti, annars vegar jákvæða 

leikfærni sem myndar, mótar og styrkir árangursríka félagslega þátttöku (Bierman o.fl., 

2017). Hins vegar er það færni í sjálfsstjórn sem þróar tilfinningastjórnun og hefur 

stjórn á árásargjarnar hvatir. Leikfærni þróast í ákveðinni röð, fyrst byrjar hún á 

samhliða leik (e. parallel play), það er þegar börn leika hlið við hlið og horfa á og herma 

eftir hvort öðru. Næst er það sameiginlegur leikur (e. cooperative play), það er þegar 

börn deila hlutum, skiptast á og hjálpa hvort öðru. Svo kemur hliðstæður leikur (e. 

coordinated play) sem er þegar börn skipuleggja og ákveða að leika saman, taka þátt í 

hlutverkaleikjum, til að mynda í mömmuleik, þar sem eitt leikur mömmuna og annað 

leikur litla barnið eða kennarann og nemandann. Í þessum leik deila þau einnig hlutum, 

eins og leikföngum og listmunum jafnt á milli leikfélaga. Síðan er það stöðugur 

hliðstæður leikur (e. sustained coordinated play) sem styrkir málþroska barna og færni 

þeirra til að sjá sjónarhorn annarra, athyglisfærni og minnisfærni. Í leik þurfa börn að 

stjórna sínum eigin tilfinningum og hvötum. Til þess að geta gert það þurfa börn að hafa 
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þróað með sér munnlega (e. verbal), tilfinningalega og félagsfærni sem gerir þeim kleift 

að halda aftur árásargjörnum hvötum og fylgja eftir í staðinn félagslegum siðareglum og 

„nota orðin sín“, til þess að tjá óánægju sína og leysa ágreiningsmál (Bierman o.fl., 

2017). 

Í byrjun grunnskóla, verður leikfærni meira skipulögð, þróaðri og byggist á reglum 

(Bierman o.fl., 2017). Börn leika sér saman í stærri hópum og fleiri leikir verða að 

samkeppnisleikjum (e. competitive games). Skilningur á sanngjörnum leik (e. fair play) 

og takast á við þrýsting í þess konar leikjum er lykilinn í árangursríkri þátttöku í 

grunnskóla. Í grunnskóla er sjálfsstjórn enn meira metin og mikilvægari, ásamt því að 

hafa getuna til þess að stjórna eigin tilfinningum og hvötum. Börn gagnrýna jafnaldra 

sína sem sýna óeðlilega hegðun, sér í lagi ef þau bregðast við áreiti með reiði og hegða 

sér ekki eftir siðareglum samfélagsins, til dæmis séu ekki heiðarleg í leik og spilum með 

því að svindla (Bierman o.fl., 2017). 

Í kringum átta ára aldurinn þroskast félagsleg vitneskja barna sem leiðir til þess að 

þau fara að skilja félagslega heiminn betur. Þau byrja að bera sig saman við jafnaldra 

sína en þessi nýja hugsunarfærni hefur bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Á 

þessum aldri verða börn enn færari í að skýra (e. report) sína eigin félagslega hegðun og 

áhrif hennar á aðra og að sjá sjónarhorn annarra út frá því. Einnig verða þau hæfari til 

þess að leysa úr ágreiningsmálum, með því að finna lausnir á félagslegum vandamálum. 

Þar að auki verða þau einnig hæfari til þess að skilja og bera virðingu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum og vinna betur að því að taka sameiginlega ákvörðun með öðrum. Í 

kringum þennan aldur fara þau einnig að aðskilja „bestu vini“ sína frá góðum vinum og 

kunningjum. Þekking þeirra á gerð sambands hefur eflst út frá eigin tilfinningum og 

skuldbindingum gagnvart hvort öðru (Bierman o.fl., 2017). 

Færni þeirra í rökstuðningi þróast einnig á þessum aldri sem gerir börnum kleift að 

standast ágreining og viðhalda vinskap yfir tíma. Samtöl við jafnaldra gegnir stóru 

hlutverki á þessum árum og leikurinn verður meira markmiða bundinn. Til viðbótar 

eykst félagsleg kunnátta þeirra sem er jákvætt, en á sama tíma getur það verið neikvætt 

þar sem börn verða meðvitaðri um stöðu bekkjarfélaga sína og fara því að bera kennsl á 

því hverjir séu vinsæl og óvinsæl meðal bekkjarfélaga. Félagsleg staða barna á þessum 

aldri verður skýrari og samþykki eða höfnun jafnaldra verður frekar stöðug frá ári til árs. 

Vísvitandi ofbeldi eða félagsleg útilokun gagnvart ákveðnum einstaklingum verður 

sýnilegri og talið er að það sé ástæðan fyrir því að þessi börn séu líklegri til þess að vera 

tilfinninga óstöðug, félagslega einangruð og undirgefin (Bierman o.fl., 2017). 
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Í dag er vitað að félagsfærni krefst meira en einungis félagslegrar þekkingar og 

getunar til þess að þekkja hegðun. Heldur felst færnin í félagslegum samskiptum sem 

samanstendur af hugsunum, tilfinningum og hegðun. Börn sem hafa góða félagsfærni, 

eiga að geta tekið þátt í félagslegum aðstæðum án fyrirhafnar, fyrir utan þegar óvæntar 

árekstrar eða vandamál koma upp, sem og nýjar áskoranir verða á vegi þeirra. Ástæða 

þess að þau geta tekið þátt í félagslegum aðstæðum án fyrirhafnar er vegna reynslu 

þeirra í félagslegum samskiptum og kunnáttan er orðinn áreynslulaus og regluleg. Til 

þess að ná góðum tökum á félagslegum samskiptum er færniþjálfun mikilvæg (Bierman 

o.fl., 2017). 

3.2 Kenningar tengdar félagsfærni 

Kenning Albert Bandura um félagslegt nám er sú að engin hegðun sé meðfædd heldur 

læra einstaklingar hegðun með því umgangast aðra einstaklinga. Viðbrögð við hegðun 

styrkir eða veikir hana og fer það eftir því hvort afleiðingarnar séu ákjósanlegar eða 

ekki. Ástæður fyrir óæskilegri hegðun geta verið margar og taldi Bandura að ef ekki er 

brugðist til aðgerða við henni mun hegðunin viðhaldast (Amendola og Oliver, 2008).  

Margt getur mótað hegðun einstaklinga, meðal annars fjölskylda, samfélag, félagar 

og fjölmiðlar. Bandura komst að þeirri niðurstöðu með því skoða rannsóknir um 

foreldra sem voru ofbeldisfullir, voru líklegri til að ala upp ofbeldishneigð börn. Bandura 

framkvæmdi síðan sína eigin rannsókn um tengsl ofbeldisfullra foreldra og óæskilegrar 

hegðunar og komst að þeirri niðurstöðu að það eru ekki einungis ofbeldisfullir foreldrar 

sem ala upp ofbeldisfull börn. Þrátt fyrir að það sé ekkert ofbeldi á heimilinu þá geta 

foreldrar kennt börnum að beita ofbeldi með það að markmiði að ná sínu fram 

(Bandura, 1973). Fræðimaðurinn B. F. Skinner kom fram með kenninguna um virka 

skilyrðingu (e. operant conditioning) og kenningin hans var samhljóða kenningu 

Bandura, að börn læra hegðun af viðbrögðum annarra (Berk, 2000).  

Kenning Robert Selman og samstarfsfélaga hans er um þroskaferli í samskiptahæfni 

barna og unglinga. Kenningin fjallar um hvernig börn og unglingar leysa ágreining sem 

kemur upp í samskiptum. Í henni kemur fram að skilningur einstaklinga á samskiptum 

skiptast í fjögur stig: frá núll upp í þrjá. Samkvæmt Selman er núll stig, hvatvísa stigið en 

á því sér einstaklingurinn einungis sín eigin sjónarmið en ekki annarra. Á fyrsta stigi 

hefur samskiptahæfnin þroskast örlítið, einstaklingurinn heldur áfram að sjá einungis 

sín eigin sjónarmið og aðstæður út frá sjálfum sér eða einum einstaklingi. Færnin til 

þess að sjá sjónarhorn beggja aðila gerist á öðru stigi þó er einungis ein afstaða rétt. Á 

þriðja stigi hefur einstaklingurinn þroskast það mikið að hann sér sjónarmið beggja og 
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tekur þau til greina (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991; Selman, 1980; Berk, 2000). Selman 

fann út að börn á aldrinum þriggja til sex ára eru núll stiginu og börn á aldrinum 

fjögurra til níu ára eru á stigi eitt (Berk, 2000). Selman taldi að einstaklingar færu í 

gegnum fjögur skref þegar þau er að leysa vanda. Í fyrsta skrefinu skilgreinir 

einstaklingurinn vandann. Í skrefi tvö finnur einstaklingurinn leiðir til þess að leysa 

vandann. Í því þriðja tekur einstaklingurinn ákvörðun um hvaða leið sé best og á fjórða 

og síðasta skrefinu metur einstaklingurinn afleiðingar hennar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1991).  

Selman setti samskipta þroskastigin og skrefin í að leysa vanda saman í eitt 

rannsóknarlíkan til að kanna hvort það væru tengsl á milli stiga í þroska í samskiptum og 

leiða til þess að leysa vandamál, sem kom í ljós að það gerði (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1991). Einnig kom í ljós að framkoma barna við jafningja sína var öðruvísi en framkoma 

þeirra við kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1989; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991).  

Samkvæmt líkani Selmans fara börn að haga sér ekki eftir sinni bestu getu þegar á 

reynir í samskiptum (Selman, 1980). Sem segir okkur það að þó færnin sé til staðar þá 

getur það gerst að börn nýti sér hana ekki undir vissum kringumstæðum (Goldstein og 

McGinnis, 2003; Goleman, 1995). Einnig hafa rannsóknir stuðst við þá kenningu að þó 

færnin sé til staðar grípa börn frekar til óæskilegrar hegðunar þegar ágreiningur kemur 

upp í samskiptum við aðra (Selman, 1980). Þetta bendir til þess að þótt börnum sé 

kennt eða þjálfuð í færninni í skólanum þá er ekkert samansem merki milli þess hvort 

þau nái að yfirfæra getu sína í raunverulegar aðstæður, því þarf að útfæra lærðu 

færnina yfir á aðrar aðstæður, eins og heimilisaðstæður eða daglegt starf. Kynjamunur 

er á færninni til að leysa ágreiningsmál, drengir eru líklegri til þess að hafa minni færni 

til þess að leysa ágreiningsmál en stúlkur (Slaby og Guerra, 1988). 

Gresham lagði fram þætti sem tengjast erfiðleikum í félagsfærni og flokkaði hann þá 

niður í fjóra þætti. Þeir eru færniskortur (e. skill deficits), frammistöðu skortur (e. 

performance deficits), skortur á sjálfsaga (e. self-control skill deficits), og sjálfsaga 

frammistöðu skortur (e. self-control performance dificits). Skortur á færni á sér stað 

þegar einstaklingur hefur vöntun á hæfni til þess að eiga viðeigandi félagsleg samskipti 

við aðra. Talsmenn fyrir félagsfærni hafa notað þessa þætti til þess að vekja athygli á því 

hvernig skortur á félagsfærni geti ýtt undir námsörðugleika (Little o.fl., 2017). 

Frammistöðu skortur flokkar börn sem hafa færnina til þess að framkvæma hegðun 

en gera það ekki á viðeigandi hátt vegna skorti á hvatningu eða tækifærum. Ef 

aðstæður eru skoðaðar útfrá hegðun á heimili fremur en skóla er líklegra að um 

frammistöðu skort sé að ræða. Sjálfsaga (e. self-control) skortur er skilgreindur út frá 
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því að einstaklingur hefur slaka félagsfærni vegna skorti á tilfinningarlegri örvun. Til 

dæmis getur kvíði komið í veg fyrir að einstaklingurinn læri félagsfærni og þar að auki 

hefur skortur á sjálfsaga í för með sér truflun á tilfinningalegri örvun, í þessum 

aðstæðum hefur það ekki truflað aðföng (e. acquisition) hegðunar heldur frammistöðu 

hennar (Little o.fl., 2017). 

Samkvæmt Constantino, Przybeck, Friesen og Todd (2000) er félagsfærni hluti af 

fimm þáttum, sem eru félagsleg vitund (e. social awareness), félagslegur skilningur (e. 

social cognition), félagsleg samskipti (e. social communication), félagsleg hvatning (e. 

social motivation) og sjálfhverf tilgerð (e. autistic mannerisms). Félagsleg vitund er 

hæfileikinn til að þekkja félagslegar vísbendingar og stendur fyrir þáttum af 

gagnkvæmri hegðun. Annar þátturinn er félagslegur skilningur sem felur í sér skilning til 

að túlka félagslegar vísbendingar þegar þær eru þekkjanlegar og standa fyrir 

vitsmunatúlkunar þáttum af gagnkvæmri hegðun. Þriðji þátturinn er félagsleg samskipti 

sem felur í sér hegðun eins og að eiga samskipti við aðra og stendur fyrir þáttum af 

gagnkvæmri hegðun. Fjórði þátturinn er félagsleg hvatning sem felur í þætti eins og 

kvíða (e. anxiety), hindrun (e. inhibition) og samúðarkennd (e. empathic orientation) 

sem hefur áhrif á hvatningu einstaklinga til þess að bregðast við á viðurkenndum 

félagslegum hætti. Fimmti og síðasti þátturinn er sjálfhverf tilgerð sem felur í sér þætti 

eins og staðalímyndir af hegðun (Little o.fl., 2017). 

Kenning Lawrance Kohlberg (1984) um þróun siðgæðisvitundar fjallar um feril 

siðgæðishugsunar. Lawrance Kohlberg taldi að með samskiptum við annað fólk læri 

börn góða siðgæðisvitund og þroskast í ákvörðunartökum (Goldstein o.fl., 1998). 

Kenning um þróun siðgæðisvitundar skiptist í þrjú skeið og hvert skeið gefur tvö stig. 

Forskeið hefðbundins siðgæðismats er fyrsta skeiðið og í henni felst að börn hafa slaka 

færni í að sjá sjónarhorn beggja aðila sem þroskast síðar meir í því að þau sætti sig við 

sjónarmið annarra eftir hentugleika. Næsta skeið kallast hefðbundið siðgæðismat og 

síðasta skeiðið kallast sjálfstætt siðgæðismat. Á þessum tveimur síðustu skeiðum fara 

börnin að geta tekið samfélagslega réttar ákvarðanir og fara að þekkja lög og reglur 

samfélagsins (Berk, 2000; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998). 

3.3 Rannsóknir  

Hér verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar um félagsfærni, hvaða 

afleiðingar þær hafa á líf barna og námsárangur þeirra. Skoðað verður mikilvægi 

félagsfærni og mikilvægi foreldra að efla félagsfærni. Einnig verður fjallað um rannsókn 

um sjálfsmynd barna og hvernig hún tengist félagsfærni og hlutverk foreldra í því.  
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3.3.1 Væntingar kennara 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) er þekkt fyrir að vekja athygli á mikilvægi þess að efla 

siðferðis- og félagshæfni barna í skóla. Eitt af því sem einkennir vinnu Sigrúnar er að 

hún leggur áherslu á samskipti kennara og nemenda eigi að byggjast á virðingu og 

umhyggju. Með því er verið að efla tilfinninga þroska og félagshæfni barna í skóla.  

Fyrir um það bil 20 árum síðan undirbjó Sigrún Aðalbjarnardóttir námskeið sem var 

ætlað kennurum og bar nafnið hlúð að samskiptahæfni nemenda. Meginmarkmið 

námskeiðsins var að efla félagsþroska og samskiptahæfni barna. Til þess að meta 

árangur námskeiðsins var gerð rannsókn og voru kennarar fengnir til að ígrunda og 

rökstyðja hugmyndir sínar varðandi kennslu, markmið og kennsluhætti þeirra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999). Í ljós kom að nemendur sýndu árangur í samskiptahæfni, þar 

að segja samskiptahæfni þeirra efldist með sérstakari hvatningu frá kennurum til þess 

að eiga heilbrigðum samskiptum við jafnaldra sína og leysa ágreiningsmál á 

árangursríkan hátt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999).  

Rannsókn Meier, DiPerna og Oster (2006) fjallaði um væntingar kennara á 

félagsfærni nemenda sinna í skólastarfi. Kannað var hvort jafnvægi ríkti á væntingum 

kennara á félagsfærni yfir tíma þar sem væntingar kennara á félagsfærni væri forspá 

fyrir félagslega þroska nemenda. Sú þekking er mikilvæg fyrir rannsakendur til þess að 

kanna hvort það sé samband milli félagsfærni nemenda og fræðilegrar þekkingar. 

Samkvæmt Meier, DiPerna og Oster (2006) telja kennarar að þættir eins og samvinna 

og sjálfsstjórn séu mikilvægir fyrir velgengni í skóla. Kennarar telja að þeir nemendur 

sem falla undir væntingum þeirra hvað varðar félagslega hegðun eru líklegri til þess að 

ganga verr í skóla, eiga erfið samskipti við kennara og jafnaldra og eiga við 

hegðunarvandamál að stríða. Í rannsókninni telja kennarar að færni í samvinnu og 

sjálfstjórn vera mikilvægustu þættirnir fyrir velgengni í skóla.  

Gresham, Dolstra, Lambros, McGlaughlin og Lane könnuðu viðhorf kennara á 

mikilvægi félagsfærni hjá 4., 5., og 6. bekk. Þau komust að þeirri niðurstöðu að kennarar 

sjötta bekkjar höfðu meiri væntingar til nemenda sinna varðandi félagsfærni, eins og að 

fylgja fyrirmælum kennara og reiðistjórnun, frekar en kennarar í 4., og 5. bekk. Þar að 

auki álitu þeir að hæfni (e. competence) í tengslum við sjálfstjórn og samvinnu vera 

mikilvægari en að standa fast á sínum skoðunum (e. assertion skills). Niðurstöður sýndu 

að væntingar kennara um hegðun nemenda sinna breyttist í 4., yfir í 6. bekk og 

væntingar kennara 6. bekkjar um félagsfærni urðu meiri og var hún talin nauðsynlegur 

þáttur til þess að ná góðum árangri í námi (Meier o.fl., 2006). 
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Fræðimaðurinn Wentzel (1993) rannsakaði samband á milli mælingar á fræðilegum 

niðurstöðum (einkunnir og niðurstöður úr stöðluðum árangursprófum) og félagslegrar 

hegðun nemenda. Wentzel komst að þeirri niðurstöðu að kennarar töldu að félagsleg 

hegðun nemenda væri forspá um árangur nemenda á prófum. Auk þess hefði félagshæf 

(e. prosocial), andfélagsleg (e. antisocial) og fræðileg hegðun (e. academic behavior) 

forspágildi fyrir meðaleinkunn nemenda í skóla (Meier o.fl., 2006). Félagshæf hegðun er 

þegar einstaklingur ber virðingu fyrir réttindum, tilfinningum og velferð annarra. 

Hegðunin einkenndist af samkennd og umhyggju fyrir öðrum í formi samvinnu, að 

hughreysta aðra, deila með öðrum og hjálpa öðrum (Batson, 1998). Andfélagsleg 

hegðun er þegar einstaklingur er ófús eða ófær um að umgangast fólk á eðlilegan eða 

vingjarnalegan hátt. Hann er líklegri til þess að áreita aðra, valda vanlíðan og meiða 

aðra eða eyðileggja fyrir öðrum. Í raun hagar hann sér ekki eftir félagslegum reglum 

samfélagsins (Home Office Development and Practice Report, 2004). Fræðileg hegðun 

hefur áhrif á einkunnir með því að auka skilning nemenda og skapar betri vinnubrögð 

og bætir samband á milli nemenda og kennara (Farrington, Roderick, Allensworth, 

Nagaoka, Keyes, Johnson og Beechum, 2012). Sem sagt félagshæf hegðun stuðlar að 

með óbeinum hætti að meðaleinkunn nemenda í námi (Meier o.fl., 2006).  

Auk þess að hafa aðrir fræðimenn bent á mikilvægi félagsfærni í grunnskóla. Lane, 

Givner og Pierson könnuðu hvernig grunnskólakennarar notuðu félagsfærni próf. 

Félagsfærni próf (e. social skills rating system, SSRS) felur í sér 30 þætti í félagsfærni, 

sem mynda þrjá þætti og undirþætti. Þættirnir eru að standa fast á sínu eða ákveðni, 

sjálfsstjórn og samvinna. Lane og félagar komust að þeirri niðurstöðu að samvinna og 

sjálfsstjórn voru álitinn vera jafn mikilvæg til þess að ná góðum árangri í námi og töldu 

þeir að það væri mikilvægara en ákveðni eða að standa fast á sínu (Meier o.fl., 2006).  

Til þess að bera kennsl á þá þætti í félagsfærni sem kennarar þykja vera mikilvægust 

til þess að ná góðum árangri í skóla lögðu Lane og félagar SSRS prófið fyrir 366 kennara. 

Eins og áður hefur komið fram komust Lane og félagar að þeirri niðurstöðu að kennarar 

álitu samvinnu og sjálfsstjórn vera mikilvægari en færnin að hafa ákveðni eða að standa 

fast á sínu. Hinir þættirnir sem kennarar álitu mikilvægir til þess að ná góðum árangri í 

skóla, var að nýta frítímann sinn á jákvæðan hátt, eiga samband við mismunandi 

einstaklinga og að bregðast við áreiti og stríðni á réttan og viðeigandi hátt (Meier o.fl., 

2006).  

Að bera kennsl á þá þætti félagsfærninnar sem kennarar meta mest fyrir velgengni í 

kennslu gefur vísbendingar um hvernig hægt sé að stuðla að viðeigandi félagslegum 

samskiptum og koma í veg fyrir hegðunarvanda í skólum. Sem gerir okkur kleift að bera 
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kennsl á og kenna þessa þætti sem þykja mikilvægir á öllum stigum skóla. Einnig krefur 

stofnunin IDEA, sem samanstendur af Individuals with disabilities education act að 

kennarar noti jákvæða hegðun í þeim inngripsaðferðum til að koma í veg fyrir eða 

leiðrétta óviðeigandi hegðun nemenda. Þetta hefur leitt af sér vaxandi áhuga innan 

skóla varðandi kerfisbundnar aðferðir (e. system-wide) til þess að stýra hegðun 

nemenda. Til dæmis ein af þeim aðferðum er jákvæð hegðunar stuðningur (e. positive 

behavior support). Þessi aðferð leggur áherslu á að beita forvarnaraðgerðum til að 

minnka hegðunarvanda með því að nota fyrirbyggjandi kennsluaðferðir til að kenna 

nemendum viðeigandi félagslega hegðun. Þannig að, aðgangur að áreiðanlegum 

gögnum um félagsfærni er hægt að nota til að forgangsraða hvaða þætti í félagsfærni 

þarf að efla til þess að hjálpa nemendum á árangursríkan hátt að þekkja félagslegt 

umhverfi skólans sem er nauðsynlegur fyrir árangursríkar framkvæmdir (e. 

implementation) þessara kerfisbundinna aðferða til þess koma í veg fyrir 

hegðunarvanda (Meier o.fl., 2006). 

3.3.2 Félagsfærni og velgengni í skóla 

Á síðast liðnum árum hefur þekking á mikilvægi námsfærni aukist, í tengslum við 

velgengni og aðlögun í skóla. Rannsóknir hafa sýnt að árangur barna í lestri, orðaforða 

og stærðfræði tengist námsfærni þeirra og hafa rannsóknir leidd í ljós að stór fjöldi 

bandaríska barna hafa slaka námsfærni og ganga því verr í skóla en önnur börn í öðrum 

löndum. Sem dæmi má nefna rannsókn sem var gerð til þess að skoða velgengni 

bandarískra og japanskra barna í skóla. Hún leiddi í ljós að munur á þessum tveimur 

þjóðum kom strax fram í 1. bekk. Bandarísku börnin voru slakari í stærðfræði, lestri og 

höfðu slakari færni til þess að leysa vandamál upp á á eigin spýtur en börn í Japan 

(McClelland, Morrison og Holmes, 2000). 

Þegar skoðað var hvaða hugsanlegu orsök væru á slakri námsfærni hjá bandarískum 

börnum var horft til fjölda barna, fjölskyldu og félagslegrar þátta. Margar rannsóknir 

hafa lagt áherslu á heimilisaðstæður, þar sem talið er að þær örvi vitsmunalega þroska 

barna og þar af leiðandi stuðli að velgengni barna í námi. Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að börn sem alast upp í umhverfi sem örva vitsmunalegan þroska þess og gæði 

fjölskyldunnar á læsi á umhverfi gengur betur í skóla. Eiginleiki barna er 

einstaklingsbundinn, eins og með greindarvísitölu einstaklinga, sem er talinn vera 

forspá fyrir velgengni og frammistöðu í námi. Þó hafa athugasemdir verið gerðar um 

hina þættina sem hafa áhrif á velgengni barna í námi þá vegna lítils athygli sem þeir 

hafa fengið. Hér er verið að vísa til félagslegrar hegðunar barna, en sífellt fleiri 

rannsóknir hafa sýnt að jákvæð/góð félagsleg hegðun stuðli að betri aðlögun að skóla 
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og einnig velgengni í námi. Einnig hafa kennarar bent á að þegar börn hefja skólagöngu 

séu þau mismunandi staðsett í félagsfærni og telja kennarar að félagsfærni sé mikilvæg 

fyrir börn á fyrstu árum í skóla (McClelland o.fl., 2000). 

Þær rannsóknir sem tengjast félagslegri hegðun barna í skóla og velgengni þeirra í 

námi hafa lagt mismunandi áherslu á þætti félagslegrar hegðunar. Til eru rannsóknir 

sem hafa kannað mikilvægi samskipta við jafnaldra við aðlögun í skóla og niðurstöður 

sýndu að höfnun frá jafnöldrum getur leitt af sér ýmiskonar hegðunarvandamál og 

árásargirni hjá börnum og haft áhrif á velgengni þeirra í námi (McClelland o.fl., 2000). 

Fræðimaður að nafni Wentzel rannsakaði félagslega hegðun í tengslum við 

félagshæfni barna. Í því fólst félagslega hæfa hegðun, tengsl við jafnaldra og viðeigandi 

hegðun í kennslu. Wentzel komst að þeirri niðurstöðu að tengsl væri á milli almennrar 

félagshæfni, árangri í námi og aðlögun í skóla. Þó kom ekki fram hvaða þætti í 

félagsfærni kunna að skipta máli (McClelland o.fl., 2000). 

Hins vegar hafa nokkrar ráðstafanir (e. measures) eins og mælikvarði fyrir 

félagsfærni (e. social skills rating scales, SSRS) og Bronson Social and Task Skil Profile 

aðgreint á milli félagslegrar hegðunar og námsfærni. Að auki hafa Cooper og Farran 

þróað bæði hugmyndafræði um félagslega hegðun og hegðunarmatsskala sem greinir 

tvenns konar námstengda félagsfærni, samskiptafærni (e. interpersonal skills) og 

vinnutengda færni (e. work-related skills) (McClelland o.fl., 2000). 

Samskiptafærni (e. interpersonal skills) felur í sér hegðun eins og jákvæð samskipti 

við jafnaldra, samvinnuleiki, að deila og að bera virðingu fyrir öðrum börnum. 

Vinnutengd færni (e. work-related skills) nær til hegðunar eins og að hlusta og fylgja 

fyrirmælum, virkrar þátttöka í hópum, að klára verkefni og að skipuleggja vinnuaðferðir 

(e. work materials). Almennt nær vinnutengd færni til þátta eins og sjálfstæði, ábyrgð, 

sjálfsstjórn og samvinnu. Við greiningu á þáttunum kom í ljós að tveir af þeim voru 

sjálfstæðir (McClelland o.fl., 2000). 

Hegðunarmatskali (e. behavior rating scale) Cooper og Farran´s, metur námstengda 

félagsfærni með svipuðum tækjum eins og var notast við í SSRS matskalanum og í The 

Bronson Social and Task Skill Profile skalanum. Þessir tveir hegðunarmatskalar hafa sýnt 

fram á skörun á milli hinna mismunandi mælinga. The Bronson Social and Task Skill 

Profile hefur sýnt meðallag fylgni á bilinu 0.24 til 0.31 í félagslegri hegðunar skalanum 

(SSRS), sem bendir til samverkandi gildi í mælingum. Þar sem notast er við svipuð tæki í 

öllum matskölunum bendir til þess að hugmyndafræðin á námstengdri félagsfærni feli í 

sér bæði vinnutengda færni og samskiptafærni sem er gagnleg til að þess að aðgreina 

félagslega hegðun (McClelland o.fl., 2000). 
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3.3.3 Námstengd félagsfærni og velgengni í námi 

Eins og áður hefur komið fram þá hefur félagsleg hegðun áhrif á velgengni barna í námi, 

þrátt fyrir það eru til fáar rannsóknir um þá sértæku þætti félagslegrar hegðunar sem 

tengjast þá sérstaklega velgengni í skóla. Engu að síður lýsir rannsókn McClelland, 

Morrison og Holmes (2000) á mikilvægi félagsfærni á fyrstu árum barna fyrir velgengni í 

námi og aðlögun að skóla. Fræðimennirnir Ladd og Price greindu frá því að aðlögun 

barna að skóla byggist á félagslegri hegðun barna frá leikskóla og samskiptatengslum 

þeirra við jafnaldra frá því í leikskóla. Þó spáir samskiptahegðun barna einnig um 

þátttökuvirkni þeirra í skólastarfi og frammistöðu þeirra frá leikskólaárunum. Aðrir 

fræðimenn meðal annars Foulks og Morrow greindu frá því að leikskólakennarar 

skilgreindu vinnutengda færni, að fylgja fyrirmælum, ráðleggingum og kröfum 

leikskólakennara sem mikilvægustu þættirnir í því að vegna vel í leikskóla (McClelland 

o.fl., 2000). 

Þegar börn byrja í grunnskóla heldur vinnutengda félagsfærnin áfram að tengjast 

árangri barna í námi. Slík færni á fyrstu árum barna í skóla getur sagt til um félagslega 

hegðun og velgengni þeirra i námi seinna á skólagöngunni og jafnvel verið grundvöllur 

fyrir jákvæðri hegðun þeirra í kennslustofunni. Rannsókn Alexanders, Entwisle og 

Dauber um samband á milli hegðunar inn í kennslustofu og velgengni í námi varpaði 

ljósi á að kennarar töldu að þættir eins og áhugi, þátttaka og eftirtekt myndu segja til 

um árangur barna í skóla frá 1. bekk upp í 4. bekk. Það stendur upp úr að börn sem eru 

áhugasöm og virkir þátttakendur í skólastarfinu og sem geta haldið einbeitingu og 

athygli standa betur í námi. Önnur rannsókn sem var byggð eftir alþjóðlegri reynslu 

leikskólakennara, leiddi í ljós að yfir 1/3 hluti leikskólakennara töldu að minnsta kosti 

helmingur af leikskólabörnum hefji skólagöngu sína með eitthvert vandamál, eins og 

eiga í erfiðleikum með að fylgja fyrirmælum, vinna sjálfstætt eða eru með slaka 

námsfærni (McClelland o.fl., 2000). 

3.3.4 Mikilvægi foreldra í félagsfærni 

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verðar gerðar um tengsl á milli samskipta foreldra 

við börn sín og félagsfærni, sýna fram á að góð samskipti foreldra og virk þátttaka 

þeirra í lífi barna sinna leiðir af sér börn með góða félagsfærni. Samskipti á milli móður 

og barns sem fer fram með gagnkvæmri virðingu eru líklegri til þess að hafa jákvæð 

áhrif á skólagöngu barnsins. Börn á leikskólaaldri sem eiga foreldra sem eru í litlum 

samskiptum við þau og eru stjórnsöm eru líklegri til þess að eiga í vandræðum í 

samskiptum við jafnaldra sína (Parke og Buriel, 2008). 
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Hesaria og Hejazi (2011) gerðu rannsókn á sambandi milli foreldra og barna á 

unglingsárunum. Unglingar sem voru í nánu sambandi við foreldra sína voru líklegri til 

þess að eiga gott samband við jafningja sína og hafa góða félagsfærni frekar en 

unglingar sem áttu ekki gott samband við foreldra sína. Þau voru líklegri til þess að eiga 

við andfélagslega hegðun, vera óhamingjusöm og hafa slæma sjálfsmynd.  

3.3.5 Rannsókn um sjálfsmynd  

Eins og kemur fram hér að ofan um mikilvægi samskipta og góðra tengsla á milli 

foreldra og barna, styrkir það einnig sjálfsmynd barna. Einnig styrkja góð tengsl og 

samskipti við kennara og við jafnaldra sjálfsmynd barna. Nauðsyn tengslamyndunar á 

fyrstu mánuðum í lífi barns skiptir miklu máli fyrir þróun sjálfsmyndar. Samband 

foreldra og barns og annarra í nærumhverfinu í æsku er mikilvægt fyrir eðlilegan þroska 

barns (Embætti landlæknis, 2016). Sama gildir um þýðingarmikil tengsl þegar börn 

komast á unglingsárin því hún hefur einnig áhrif á sjálfsmynd þeirra þá. Barn sem elst 

upp við umhyggju og virðingu er líklegra til þess að líða betur og hafa meiri trú á sjálfum 

sér en þau börn sem alast upp við skipandi uppeldishætti (Baumrind, 1971). 

Dehart, Pelham og Tennen (2006) gerðu rannsókn á sjálfstrausti. Í henni var 

sjálfstrausti skipt í tvo þætti, innra (e. implicit) og ytra (e. explicit) sjálfstraust. Það sem 

gerist í fyrrnefnda þættinum er að það er stjórnlaust og ómeðvitað. Innra sjálfstraust 

tengist fyrri reynslu einstaklingsins, eins og reynsla í samskiptum við aðra. Ytra 

sjálfstraust er stjórnað og meðvitað. Einstaklingar með lítið sjálfstraust eru líklegri til 

þess að upplifa oftar höfnun en þeir einstaklingar sem hafa mikið sjálfstraust. Ástæðan 

fyrir því er að þeir hafa betri reynslu af samskiptum við annað fólk og upplifa því minni 

höfnun frá öðrum. Höfnun frá öðrum hefur því ómeðvitað slæm áhrif á líðan 

einstaklinga. Því er mikilvægt að efla sjálfsmynd barna og ungmenna.  

3.4 Hlutverk grunnskóla 

Hlutverk grunnskóla samkvæmt 2. gr. grunnskólalaga er að „haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins“ (lög um grunnskóla nr. 91/2008) í samvinnu við heimilin. Auk 

þess er hlutverk grunnskóla að veita nemendum tækifæri að nota sköpunarkraft sinn og 

leita sér þekkingar og leikni í tengslum við menntun og þroska. Einnig felur hlutverk 

skóla að þjálfa hæfni nemenda í samvinnu með öðrum og vera sá staður þar sem 

nemendur geta haft frumkvæði og hugsað sjálfstætt (lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
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Hægt er að skipta hlutverki skólakerfisins í tvo þætti, sá fyrri snýr að hlutverki 

grunnskólans og nemendum og sá síðari snýr að samfélaginu sjálfu. Hlutverk grunnskóla 

er að þjóna hverjum og einum einstakling sem og menningarlegu og félagslegu 

hlutverki. Hugtak eins og lýðræði er áberandi viðfangsefni innan veggja skóla. Til þess 

skólar nái settum markmiðum í því að vera virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi 

þarf skólakerfið flétta saman þessum tveimur þáttum. Auk þess þurfa skólar að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi og taka mið af þeim samfélagslegum breytingum sem hafa orðið á síðustu 

árum (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Eins og áður hefur komið fram þá verja börn stórum hluta af tíma sínum í skóla og 

því er mikilvægt að þeir leggi áherslu og skapi skilyrði fyrir því að efla sjálfstraust og 

félagsfærni barna. Menntun skal vera eftir þörfum samfélagsins hverju sinni og skulu 

þeir leggja áherslu á gæði menntunar. Auk þess skal undirbúa nemendur fyrir 

siðferðislega, tilfinningalega, félagslega og samfélagslega þátttöku (Elias, Zinz, 

Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, Kessel, Scwwab-Stone og Shriver, 1997). 

3.5 Menntastefna til 2030 – Látum draumana rætast 

Mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar hófst árið 2017 og lauk árið 2018. 

Meginmarkmið hennar er barnið sjálft og hagur þess. Auk þess er lögð áhersla á að 

stefnan sé innblástur eða hvatning fyrir leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar í 

Reykjavík. Stefnan fékk heitið Látum draumana rætast og byggist hún grunngildum 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem leggur áherslu á að rækta persónuleika barna, 

hæfileika og andlega og líkamlegu getu þeirra „með það að markmiði að búa það undir 

að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi, í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, 

mannréttinda og vinsemdar“ (Reykjavíkurborg, e.d. -a). Auk þess byggist nýja 

menntastefnan á aðalnámskrá leik- og grunnskóla og stefnu skóla- og frístundasviðs og 

Reykjavíkurborgar sem var gildi þá. Menntastefnan byggist á fimm færniþáttum í 

óformlegu og formlegu menntun barna og ungmenna, sem eru félagsfærni, sjálfsefling, 

læsi, sköpun og heilbrigði (Reykjavíkurborg, e.d. -a).  

Fyrsti færniþátturinn félagsfærni fjallar um hæfnina til þess að eiga jákvæð 

samskipti við aðra og áhuga á að hafa jákvæð áhrif á samfélag sitt og umhverfi. Í 

þessum þætti eiga börn að öðlast færni í samvinnu, setja sig í spor annarra og koma 

fram við aðra af virðingu og góðvild. Þar af auki kemur fram að félagsfærni feli í sér 

tilfinningalæsi, réttlætiskennd og leiðtogahæfni. Einnig að virk þátttaka þroski 

félagsfærni barna og ungmenna, eins og með lýðræðislegu samstarfi. Þar eru börnum 
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gefin kostur að koma skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri. Með lýðræðislegu 

samstarfi verða börn og ungmenni virkir þátttakendur í því að móta samfélag sitt 

(Reykjavíkurborg, e.d. -b). 

Annar færniþátturinn er sjálfsefling sem byggist á þrautseigju og sjálfsaga. Börn eiga 

að læra að setja sér markmið og fylgja þeim eftir, hafa trú á eigin getu og þekkja sína 

veikleika og styrkleika. Með skýrri og sterkri sjálfsmynd læra börn að taka ábyrgar og 

sjálfstæðar ákvarðanir og læra að takast á við mótlæti sem þau verða fyrir. 

Færniþættirnir samskiptahæfni og sjálfstjórn tengjast og hafa áhrif á líðan og árangur 

barna, námsárangur og sjálfstraust (Reykjavíkurborg, e.d. -b).  

Þriðji færniþátturinn er læsi og í henni felst hæfnin til þess að túlka, skilja og lesa. 

Einnig felst hæfnin að vinna með orð, ritað mál, myndir, tölur og tákn á gagnrýninn 

hátt. Einnig vísar hugtakið til læsis á umhverfi, ólíkum miðlum, aðstæður og hegðun. 

Lykillinn að þekkingaröflun og skilning á samfélaginu og umhverfinu er læsisfærni á 

íslensku (Reykjavíkurborg, e.d. -b). 

Fjórði færniþátturinn er sköpun sem byggist á ferli sem er margvísleg, svo sem 

forvitni, gagnrýnin hugsun, frumkvæði, þekking og leikni. Með því að hafa áskoranir í 

sköpun nær hún að blómstra, eins og hafa þær fjölbreyttar, margar lausnir, spurningar 

opnar, sýnilegar og áhersla á framkvæmdir. Í sköpun verður til gildi fyrir barnið, 

samfélagið og umhverfið (Reykjavíkurborg, e.d. -b). 

Fimmti og síðasti færni þátturinn er heilbrigði og í því felst kynheilbrigði, líkamleg færni, 

andleg og félagsleg vellíðan og lífs- og neysluvenjur. Með aukinni þekkingu hafa 

hugmyndir þróast um samspil milli náttúrulegu og félagslegu umhverfi, hugar og líkama 

og áhrifum efna og fæðu. Skilgreining á heilbrigðum einstakling er sá sem hefur 

tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl og hefur hæfnina til þess að hugsa um eigið heilbrigði. 

Undirstaða fyrir virkri þátttöku, aukinni færni og árangri í skóla- og frístundastarfi er 

vellíðan barns í daglegu lífi (Reykjavíkurborg, e.d. -b). 

3.5.1 Hugmyndir hvernig hægt sé að efla félagsfærni barna og ungmenna í grunnskóla 

Starfsfólk í grunnskólum Reykjavíkur unnu í samstarfi við Reykjavíkurborg um hvaða 

leiðir þau töldu væri best til þess að stuðla að aukinni félagsfærni. Margar hugmyndir 

komu fram af leiðum til þess að efla félagsfærni (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 

2018). 

Þær hugmyndir sem tengdust aðferðum sem efla félagsfærni í kennslu, eru meðal 

annars, hópavinna, hópastarf, hópleikir, samvinnuverkefni, hópefli, jafningafræðsla, 

lýðræðisleg þátttaka nemenda í kennslu, félagsfærni leikir og tengslakannanir hjá 
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nemendum. Félagsfærniþjálfun í kennslu gæti farið fram meira sem vettvangskennsla, 

sjálfsbærni og útikennsla. Eins og að kenna samfélagsleg verkefni, til að mynda 

góðgerðarverkefni, sjálfboðaliðastörf, umhverfisverkefni og endurvinnslu. Hugmyndin 

er að kennsla yrði meira úti í náttúrunni og skipulögð kennsla utandyra, eins og fara í 

vettvangsferðir á söfn, stofnanir, sögustaði, leikhús og tónleika. Með það að markmiði 

að efla umhverfisvitund barna og ungmenna. Fjallað er um margvísleg verkefni sem efla 

félagsfærni, eins og láta nemendur leysa verkefni sem líkjast raunverulegum aðstæðum 

og verkefni þar sem hver og einn nemandi fær hlutverk, með það að markmiði að virkja 

þau. Kennsla í skóla þyrfti að vera einstaklingsmiðari og einstaklingsverkefni yrði oftar 

gerð að hópverkefnum með það sem markmið að efla samvinnu meðal nemanda. Auka 

þarf samræður, spuna, tjáningu og frásögn í kennslu. Nemendum býðst að taka val sem 

kennsluaðferð og leggja fyrir verkefni sem krefst lausnarleitarnáms (Menntastefna 

Reykjavíkurborgar, 2018).  

 Fræðsla er áberandi í hugmyndum menntastefnunnar sem leið til að efla 

félagsfærni barna og ungmenna, þar sem lagt er til að nemendur fái fræðslu um 

félagslega einangrun, ólíka menningarheima, trúarbragðafræðslu, siðfræði, 

heimspekifræðslu, þjóðfélagsfræðslu, um ólík lífskjör einstaklinga, skynsamlega notkun 

samfélagsmiðla, vináttu, jafnrétti, lýðræði, kynjafræði, fordóma, tómstundir, áhugamál, 

pólitík, fjármál, samskipti kynjanna og réttindi og skyldur. Fræða á nemendur um einelti 

og fjalla markvisst um afleiðingar þess, vinna með leiðtoga í bekknum og efla það 

jákvæða í þeim (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 2018). 

Auk þess er fjallað um að kenna börnum og ungmennum aðferðir til þess að vera 

umburðarlyndari gagnvart öðrum, setja sig í spor annarra, koma fram fyrir hóp, rétta 

framkomu, frásögn og sjálfstæð vinnubrögð. Meðal hugmynda sem kom fram er sú að 

allir nemendur í fjórða bekk ættu að fara á námskeið sem heitir Snillinganámskeið og 

börn í 1.bekk eigi að vera í skólafærni þjálfun fyrsta hálfa árið. Lögð er áhersla á 

nemendalýðræði, á að þjálfa nemendur í samræðum og lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Skipulagðir bekkjarfundir myndu efla félagsfærni og ættu því að vera inn í 

stundatöflum, nemendur ættu að taka þátt á skólaþingum, nemendaþingum og 

málþingum. Lagt er til að nemendur taki meiri þátt í skipulagi og að auka þátttöku 

nemendafélagsins í skólastarfinu og að nemendur sitji í umhverfisnefndum, 

jafnréttisnefndum og skólavinum (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 2018).  

Þær félagsfærniþjálfunar aðferðir sem fjallað er um eru meðal annars 

lífsleiknikennsla, lífsleikniverkefnis, ART-þjálfun, Vinir zippýs, CAT-kassinn. Annars vegar 

kom fram að markviss þjálfun og námskeið í jákvæðum samskiptum myndi efla 
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félagsfærni barna á sama máta og námskeið eins og Dale Carnagie námskeið gera. 

Einnig er lagt til að félagsfærni tímar yrðu fleiri í kennslu og tímarnir yrðu fastir tímar í 

stundatöflu hjá öllum árgöngum skólans. Auk þess er lögð áhersla á mikilvægi 

vinaliðaverkefnis þar sem það verkefni talið stuðla að félagsfærni. Lagt er til að 

verkefnið verði innleidd í grunnskóla Reykjavíkur (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 

2018).  

Fjallað er um að viðhorfsbreyting þyrfti að eiga sér stað innan skólaumhverfis um 

leik sem kennsluaðferð í þeim tilgangi að efla samskipti, samvinnu, ímyndunarafl, 

félagsfærni og ábyrgð. Leikur í kennsluaðferð er í gegnum leikræna tjáningu, leiklist og í 

hlutverkaleikjum. Skólar ættu að nýta kennsluaðferðir sem auka hreyfingu hjá 

nemendum, hafa símalausa daga í skólanum, stundatöflur þyrftu að vera sveigjanlegri, 

meiri áformsgerð og valdeflandi aðferðir í námi (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 

2018).  

Starfsfólk skóla þarf að bera virðingu fyrir ólíkum hugmyndum nemenda, styrkja þá í 

félagslegum aðstæðum, styrkja sjálfsmynd þeirra, skapa jarðveg fyrir nemendur til þess 

að þeir tjái skoðanir sínar. Vinna með styrkleika nemenda, vera opin fyrir hugmyndum 

þeirra um þeirra eigin vinnu, eyða fordómum með fræðslu, gefa nemendum svigrúm 

fyrir mistök og tækifæri til þess að gera hlutina sjálf. Efla á einstaklinga þannig að 

styrkleikar þeirra fái að njótið sín og stuðla að sjálfshjálp. Kenna á nemendum að allir 

geri mistök og sú reynsla nýtt til þess að bæta sig, kenna á heilbrigð samskipti og ræða 

við ungmenni á jafnréttisgrundvelli. 

Lögð er áhersla á að nemendur eigi að bera meiri ábyrgð á námi sínu og virkja á 

nemendur í ákvörðunartöku varðandi eigið nám. Til dæmis með því að gefa þeim kost á 

því að velja sér mismunandi verkefni og kost á því að leysa þau á mismunandi hátt. 

Skapa á fleiri bjargir í skólum til þess að koma til móts við nemendur sem glíma við 

hegðunarerfiðleika. Auka á samstarf á milli heimilis og skóla og leggja meiri áherslu á 

mörk, skýrari reglur og skýrari samskiptareglur. Kenna á nemendum verkferla í erfiðum 

samskiptum og þjálfa þau í að fara eftir reglum. Með því að leggja áherslu á að 

nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum erum við að kenna þeim að öllum 

réttindum fylgir ábyrgð og skyldur. Aukið samstarf á milli heimilis og skóla, getur verið í 

því formi að veita foreldrum fræðslu á sviði uppeldis- og þjóðfélagsmála. Bjóða 

foreldrum í heimsókn í skólann og með því gera þau meðvitaðri um hlutverk þeirra í 

námi barna sinna og auka ábyrgð þeirra í skólastarfinu (Menntastefna 

Reykjavíkurborgar, 2018).  
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Fjallað er um að fjölga ætti fagfólki innan grunnskóla, ráða inn sérfræðinga, 

félagsfræðinga, sálfræðinga, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa og talmeinafræðinga með það að 

markmiði að auka og efla félagsfærni barna og ungmenna. Vinnutími og vinnuaðstæður 

kennarar eiga að taka miða af því að það skapist tími og rúm fyrir félagsfærniþjáflun 

nemenda. Skólar eiga að hafa góða og skýra stefnu sem starfsmenn skóla eiga að vinna 

eftir. Til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þurfa skólar að búa til þverfaglegt 

teymi kennara og starfsmanna skóla og þar að auki á endurmenntun starfsmanna 

einnig að vera leið til þess að auka félagsfærni meðal nemendanna. Að lokum eiga að 

skólar að hafa fjölbreytt námsefni og kennslugögn svo að markviss félagsfærniþjálfun 

fari fram á árangursríkan hátt (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 2018).  

3.6 Samantekt 

Félagsfærni gegnir stóru hlutverki í lífi okkar allra. Fjallað var um félagsfærni væri ekki 

meðfædd heldur byrja börn að þróa hana strax á leikskólaaldri í leik með öðrum og í 

gegnum jákvæð samskipti við jafnaldra sína. Afleiðingar slakrar félagsfærni er að hún 

hefur áhrif á líf barna og getur einnig haft áhrif a fullorðinsárin. Börn með slaka 

félagsfærni eru líklegri til þess að verða fyrir útilokun af jafnöldrum sínum og lenda 

oftar í árekstrum við jafnaldra sína, það sama getur gerst þegar þau verða fullorðin. Því 

er mikilvægt að byrja strax á leikskóla- og grunnskólaaldri að efla félagsfærni, eins og 

menntastefna Reykjavíkurborgar leggur fram með færniþáttunum. Auk þess var fjallað 

um þær hugmyndir frá starfsfólki grunnskóla sem vann að nýrri menntastefnu 

Reykjavíkurborgar um hvernig eigi að efla félagsfærni barna og ungmenna í 

skólaumhverfi. 

 Allar kenningarnar sem fjallað var um í þessum kafla tengjast félagsfærni. Að 

hegðun sé félagslegt nám sem er ekki meðfædd heldur læra einstaklingar hegðun með 

því að fylgjast með öðrum og umgangast aðra. Fjölskylda, vinir, samfélagið og fjölmiðlar 

eru þættir sem hafa áhrif á hegðun einstaklinga. Viðbrögð annarra hefur einnig áhrif 

hana. Fjallað var um samskiptahæfni barna og unglinga, hvernig þroskaferlið skiptist 

eftir aldri í því að leysa ágreiningsmál í samskiptum. Auk þess var fjallað um kenninguna 

um erfiðleika í félagsfærni og þróun siðgæðisvitundar. Síðan var fjallað um fimm þætti í 

félagsfærni, sem voru félagsleg vitund, félagslegur skilningur, félagsleg samskipti, 

félagsleg hvatning og sjálfshverf tilgerð.  

Þær rannsóknir sem voru reifðar fjölluðu um var, hvaða væntingar hafa kennara til 

nemenda sinna og niðurstaða rannsóknarinnar var að samvinna og sjálfstjórn væru 

mikilvægastir þættirnir til þess ganga vel í námi og hafa góða félagsfærni. Einnig voru 
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þættir eins og eiga marga vini, nota frítímann sinn á jákvæðan hátt og bregðast við 

áreiti eða stríðni á viðeigandi hátt taldir að vera mikilvægir til þess að ná góðum árangri 

í námi. Einnig kom í ljós að samskipti við jafnaldra gegnir stóru hlutverki fyrir velgengni í 

námi, þeir sem upplifa höfnun frá jafnöldrum sínum væru líklegri til þess að vera 

árásargirnir og eiga við hegðunarvandamál að stríða. Samskipti foreldra við börn sín 

skipta miklu máli varðandi félagsfærni og sjálfsmynd barna. Góð samskipti og virk 

þátttaka foreldra í lífi barna sinna leiðir af sér börn með góða félagsfærni og heilbrigða 

sjálfsmynd.  
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4  Félagsfærniþjálfun 

Eins og áður hefur komið fram í fyrri kafla er félagsfærni ekki meðfæddur eiginleiki, 

heldur þarf að kenna börnum hana (Roth og Striepling-Goldstein, 2003). 

Félagsfærniþjálfun felst í því að kenna börnum að takast á við daglegt líf og með því 

getum við dregið úr streitu og vanlíðan sem börn geta þróað með sér ef þau hafa slaka 

félagsfærni. Þessi þjálfun stuðlar að auki að jákvæðum samskiptum við aðra (Goldstein 

og McGinnis, 2003). Til eru margs konar verklag til að efla félagsfærni og æskilega 

hegðun barna (Lochman og Salekin, 2003).  

Á árunum milli 1970 og 1980 varð félagsfærniþjálfun fyrst vinsæl þá sem 

inngripsaðferð til þess að efla færnina í samskiptum við aðra og jákvæð jafningjatengsl. 

Í fyrstu voru kennslustundirnar fáar sem og stuttar en börn fengu leiðbeiningar og 

fyrirmyndir af jákvæðri félagslegri hegðun. Færnin var einnig þjálfuð með 

hlutverkaleikjum. Félagsfærnikennslan á þessum tíma hafði takmörkuð áhrif vegna þess 

að einungis var lagt áhersla á kunnáttufærni, með öðrum orðum nemendur lærðu hvað 

ætti að gera í ákveðnum aðstæðum. Einnig var lögð áhersla á færniþjálfun, sem 

framkvæmd er í félagslegum samskiptum. Auk þess var einblínt á einstaka félagslega 

hegðun, eins og kynna sig fyrir öðrum. Í dag er áhersla lögð á flóknar samskiptafærnir 

eins og eðlilega leiki og samskipti við jafnaldra. Þessar kennsluaðferðir sem voru fyrst 

kenndar þjálfuðu ekki trausta félagslega hæfni (Bierman o.fl., 2017). 

Hér verður fjallað um nokkrar aðferðir til þess að efla félagsfærni, þær eru lífsleikni, 

Jákvæður agi, Vinir Zippýs, ART þjálfun, Stig af stigi, Vinátta og CAT-kassinn. 

4.1 Lífsleikni 

Samkvæmt íslensku orðabókinni er lífsleikni „námsgrein sem á að stuðla að almennum 

þroska nemenda og gera þá hæfari til að takast á við ýmsar hliðar tilverunnar í 

nútímasamfélagi“ (íslensk orðabók, e.d.). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health 

Organization – WHO) segir að lífsleikni sé „geta[n] til að laga sig að mismunandi 

aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og 

áskoranir daglegs lífs“ (World Health Organization, 1994, bls. 5). Það var árið 1990 sem 

hugtakið lífsleikni var notað fyrst á Íslandi, þegar það birtist í skýrslu 

menntamálaráðuneytis í sambandi við lífsleikni ungmenna og til að styrkja heilbrigða 

lífshætti þeirra (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

Lífsleikni varð að námsgrein árið 1999 þegar menntamálaráðuneytið taldi að það 

væri tímabært að hún væri hluti af aðalnámskrá. Með tilkomu lífsleikni í aðalnámskrá 
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áttaði samfélagið sig betur á mikilvægi félagsfærni barna og ungmenna og þess að 

undirbúa þau strax á æskuárunum í að eiga í heilbrigðum samskiptum við jafnaldra sína 

og aðra í samfélaginu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999). 

Meginmarkmið lífsleikni samkvæmt aðalnámskrá (1999) var að kenna börnum og 

unglingum þær fjölbreytilegu persónulegu hæfni sem krefst til þess að vegna vel í 

samfélaginu. Þar að auki að efla þroska nemenda, félagsþroska, sjálfsmynd, siðvit og að 

bera virðingu fyrir náunganum. Árið 2007 urðu talsverðar breytingar á aðalnámskrá 

(2007) þegar hún var endurskoðuð, og nú bættist við meðal annars fjármálafræðsla, 

náms- og starfsfræðsla, kennsla um mannréttindi og efling borgaravitundar sem hluti af 

námsefni í lífsleikni (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017).  

Árið 2013 urðu breytingar á aðalnámskrá og féll lífsleikni þá undir samfélagsgreinar 

ásamt landafræði, sögu, heimspeki, samfélagsfræði, þjóðfélagsfræði og siðfræði. Með 

þessari breytingu gátu skólar ákveðið hversu margir tímar ættu að falla lífsleiknikennslu 

í skaut í staðinn fyrir að vera með tiltekinn tímafjölda í stundatöflu á viku. Hægt er að 

rökræða hvort þessi breyting hafi verið til góðs vegna þess að hún varð til þess að 

svigrúm grunnskóla til að ákveða hvort og þá hversu mikilvæg þeir töldu 

lífsleiknikennslu vera var aukið. Með öðrum orðum að skólastjórnendur gátu ákveðið að 

aðrar námsgreinar væru mikilvægari en lífsleikni (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017).  

Í grein Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2017) í Netlu tímariti um uppeldi og menntun greindi 

hún frá rannsókn sem Aldís Yngvadóttir (2010) gerði á kennurum og skólastjórnendum í 

tengslum við kennsluefnið í lífsleikni. Í ljós kom að báðir þessir hópar höfðu almennt 

jákvætt viðhorf til lífsleikni. Þrátt fyrir það kenndu kennarar ekki eftir aðalnámskrá og 

var greinilegt að þeir misskildu tilgang lífsleikninnar. Auk þess fjallaði hún um rannsókn 

Írisar Daggar H. Marteinsdóttur (2017) en í henni kom fram að 70% grunnskóla á Íslandi 

höfðu í skólanámskrá sinni verið með markmið og áherslur fyrir lífsleiknikennslu en 

aðeins 18% þeirra höfðu gert áætlun fyrir lífsleiknikennslu (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 

Árið 2004 gaf Námsgagnastofnun út handbók um lífsleikni sem var ætluð kennurum 

og foreldrum. Tilgangur hennar var að fræða kennara og foreldra um hlutverk, tilgang 

og markmið þessarar kennslu. Í henni var fjallað um ávinning af lífsleikni fyrir börn og 

ungmenni, og kom þar meðal annars fram að þau læra að móta sínar eigin skoðanir, 

efla samkennd, að skilja ólík sjónarmið, efla hæfni sína í að setja sig í spor annarra, bera 

virðingu fyrir öðrum og síðast en ekki síst hefur lífsleiknikennsla forvarnargildi. Í 

handbókinni var lögð áhersla á að kennarar átti sig á því að lífsleikni sé viðkvæm og 

vandasöm námsgrein, þar sem námsefnið sé oft mjög persónulegt. Því væri mikilvægt 
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að kennarar myndu meta getu og þarfir hvers og eins nemanda og hópsins í heild (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

4.2 Jákvæður agi 

Uppeldisstefnan jákvæður agi (e. positive discipline) er byggð á kenningum Alfred Adler 

og Rudolf Dreikurs. Það sem einkenndi aðferðir þeirra eru lýðræðislegar og jákvæðar 

kennslu- og uppeldisaðferðir. Upphafsmenn uppeldisstefnunnar Jákvæðis aga eru Jane 

Nelsen og Lynn Lotteru (Positive Discipline Association, e.d; Positive Discipline, 2015).  

Það sem felst í jákvæðum aga er að koma fram við börn af virðingu og að kenna 

þeim að læra af mistökum sínum á jákvæðan hátt, í stað þess að skamma þau ef þau 

gera mistök. Jákvæður agi krefst mikillar samvinnu milli nemenda og kennara í að leita 

lausna og hjálpast að. Jákvæður agi kennir börnum samvinnu í stað samkeppni (Nelsen, 

Lott og Glenn, 2000). Gagnkvæm virðing, reisn, festa, vinsemd og umhyggja eru 

grundvallaratriði í jákvæðum aga. Nemendur eru markvisst þjálfuð í því að þróa með 

sér ákveðið viðhorf og hæfni sem ætlast er til þess að þau tileinki sér í lífinu og þar að 

auki er sjálfstjórnarfærni þeirra eflt. Umbun og refsing eru ekki notuð í jákvæðum aga 

til þess að breyta hegðun nemenda, þeim er frekar leiðbeint eða kennt að læra af 

mistökum sínum (Nelsen, 2006).  

Grunnur jákvæðis aga byggist á hugrekki, sjálfstrausti og lífsleikni (e. life skills) og 

telur höfundur jákvæðis aga að þessir þættir ýti undir velgengni í námi og lífinu (Nelsen 

o.fl., 2000). Í jákvæðum aga er horft á hvað það sé sem veldur allri hegðun. Mikilvægt 

er að reyna að skilja hvað liggur á baki hennar í stað þess að bregðast einungis við 

henni, eins og oft er gert. Dreikurs (1968) kom fram með þá kenningu að barn sem 

hegðar sér illa geri það vegna þess að það upplifir höfnun. Upplifun barns á höfnun 

getur verið í hvaða formi sem er, en hún verður alltaf sú að það tilheyri ekki, eða jafnvel 

skipti ekki máli. Það hefur engin áhrif þótt að það sé ekki rétt. Það sem hefur áhrif á 

upplifun barns er það sem barnið trúir, þar að segja hegðun barns felst í trú þess hvort 

það tilheyri eða ekki. Barn notar því hegðun til að uppfylla þarfir sínar til þess að 

tilheyra og skipta máli (Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki, 1996). 

Samkvæmt Dreikurs (1968) er athygli, vald, hefnd og uppgjöf einkenni sem börn 

nota til þess að sýna að þau upplifi höfnun eða þau skipti ekki máli. Vísbendingar sem 

kennarar geta stuðst við sem benda á að barn upplifir höfnun eða það skiptir ekki máli 

eru þrjár. Í fyrsta lagi tilfinningar þess, í öðru lagi eigin viðbrögð og í þriðja lagi svörun 

barns við þeim viðbrögðum. Um leið og kennarinn uppgötvar eða skilur hvað það er 

sem veldur erfiðri hegðun, getur hann hvatt barnið áfram á marga vegu og þar af 
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leiðandi getur það breytt viðhorfi þess sem síðan hefur áhrif á hegðunina. Eins og áður 

hefur komið fram um hugmyndafræði jákvæðis aga um refsingar er að þær eru ekki 

áhrifaríkar heldur er það öfugt, þær auka upplifun barns á höfnun (Nelsen o.fl., 1996). 

Þrátt fyrir að refsingar geti minnkað hegðunarvandamál barna hafa þær til lengri tíma 

litið neikvæðar afleiðingar fyrir barnið. Enda er það ekki í anda hugmyndafræði 

jákvæðis aga að nota refsingar með það að markmiði að fá nemendur til þess að hegða 

sér betur, því refsingar lætur börnum líða illa (Nelsen, 2006). Samkvæmt Nelsen og 

félögum telja þeir að kennarar noti frekar refsingar og umbun í kennslu í stað þess að 

nota samtöl og lausnarleit með nemendum sínum, sem þeir ættu að gera (Nelsen o.fl., 

2000). Nelsen og félagar telja að mikilvægt sé að kennarar tileinki sér þær aðferðir sem 

virka yfir lengri tíma eins og rannsóknir sýna fram á og að afleiðingar refsingar og 

umbunar leiða til neikvæðar afleiðinga, þar sem refsing og umbun efla ekki sjálfsaga, 

sjálfstjórnun eða lífsleikni barna sem á að gagnast þeim í lífinu (Nelsen o.fl., 1996; 

Nelsen o.fl., 2000). 

4.3 Vinir Zippýs 

Vinir Zippýs (e. zippy´s friends) er geðræktarnámsefni sem er kennt ungum börnum á 

aldrinum fimm til sjö ára. Hugmyndafræðin á bakvið Vini Zippýs er að kenna ungum 

börnum að takast á við erfiðleika upp á eigin spýtum. Tilgangur með námsefninu er að 

kenna þeim snemma á lífsleiðinni og búa þau betur undir það að takast á við erfiðleika 

sem getur birst þeim á unglings- og fullorðinsárunum. Vinir Zippýs er kennt í 28 löndum 

og meðal annars á Íslandi. Umsjónaraðili fyrir Vini Zippýs er breskt góðgerðarsamtök að 

nafni Partnership for Children (Embætti Landlæknis, 2012, 2014). Embætti landlæknis 

er umsjónaraðili fyrir Vini Zippýs á Íslandi og frá árinu 2007 hefur námsefnið verið kennt 

í leikskólum og grunnskólum hér á landi. Um það bil 700 starfandi kennarar í 100 

skólum á Íslandi sóttu námskeið um hvernig ætti að kenna Vini Zippýs. Árið 2012 var 

gerð könnun á vegum Embætti landlæknis um áhuga og nýtingu á Vini Zippýs í 

grunnskólum hér á Íslandi (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). 

Af 175 grunnskólum tóku 120 þátt í könnunni og voru það kennarar í yngstu deild, 

skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, verkefnastjórar í lífsleikni og sérkennarar sem tóku 

þátt. Niðurstaða hennar var sú að um 96% svarenda höfðu heyrt um námsefnið og 

meirihluti svarenda eða um 74% kennara höfðu sótt námskeið í Vini Zippýs. Einnig 

greindu um 73% svarenda að námefnið væri kennt í skólanum þeirra og um 42% 

svöruðu því það væri enn kennt. Áhugi um áframhaldandi kennslu kom fram hjá 44% 

svarenda og 51% þeirra stefndu að því að kenna námsefnið áfram á komandi vetri. Þó 
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greindu 62% svarenda (frá 18 grunnskólum) frá því að námsefnið væri ekki kennt í 

skólanum en höfðu samt áhuga fyrir að það yrði kennt (Sigrún Daníelsdóttir, 2013) 

Þegar tölfræðin úr könnunni er skoðuð kemur í ljós að 60% svarenda voru að kenna 

námsefnið. Þeir sem höfðu hafið kennslu á námsefninu en hætt sögðu að helsta ástæða 

fyrir því væri tímaskortur, námsefnið væri ekki viðeigandi, áhugaleysi væri á námefninu 

hjá kennurum eða nemendum og námsefnið reyndist ekki gagnlegt. Þeir sem svöruðu 

því að þeir höfðu kennt námsefnið voru langflestir ánægðir með efnið, eða 84% töldu 

frekar eða mjög mikla ánægju hjá kennurum með námsefnið og 79% töldu frekar eða 

mjög mikla ánægju á kennslu námsefnis hjá nemendum. Einnig var um helmingur eða 

48% svarenda sem greindu frá því að námsefnið hafi borið árangur hjá nemendum og 

auðveldaði skólastarfið. Sem dæmi má nefna er að samskipti á milli nemenda höfðu 

batnað, nemendur áttu auðveldara með að tjá sig, kennarar upplifðu betri tengsl við 

nemendur, kennarar höfðu betri stjórn á bekknum, meiri vinnufriður inn í kennslustofu, 

vellíðan hjá nemendum jókst og nemendur sýndu meiri velvild og samkennd (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2013).  

Vinir Zippýs námsefnið byggir á sögum og Zippý er teiknimyndapersóna sem er 

skordýr og vinir hans eru börn. Í sögunum glíma Zippý og vinir hans við allskonar 

áskoranir sem börn gætu þekkt, eins og samskipti, vináttu, einelti og einmannleika, en 

einnig þær breytingar sem eiga sér stundum stað innan fjölskyldna, eins og skilnaður 

foreldra, sorg og missi. Með sögunum fylgja verkefni sem börnin eiga að leysa og þeim 

eru kenndar aðferðir til þess að takast við erfiðleika sem þau geta staðið frammi fyrir í 

daglegu lífi. Þær aðferðir eru til dæmis að greina og tjá sig um tilfinningar sínar og 

ígrunda hvernig hægt sé að leysa vandann á árangursríkan hátt. Með því eru börn að 

læra á eigin tilfinningar og annarra (Embætti Landlæknis, 2014).  

4.4 ART þjálfun 

Höfundur ART þjálfunar (e. aggerssion replacement training) er Arnold Goldstein og 

hún byggist á því að vinna með ungmönnum sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða, 

hún á einnig að efla færni þeirra í félagslegum aðstæðum, efla jákvæða félagslega 

hegðun og draga úr árásargirni (Goldstein o.fl., 1998; McGinnis, 2003; Goldstein og 

Glick, 1994; Amendola og Oliver, 2008).  

Ein helsta ástæða fyrir að ART þjálfunin varð að veruleika var sú að Goldstein taldi 

nauðsynlegt að taka á óæskilegri hegðun og árásarhneigð hjá ungmönnum, þar sem 

honum fannst ofbeldi vera að aukast samfélaginu og verða sýnilegri hjá ungmönnum 

(Goldstein o.fl., 1998; Goldberg, 1998). Allt hófst þetta árið 1973 þegar Goldstein ákvað 
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að rannsaka lágstéttafólk sem höfðu verið á geðsjúkrahúsi og voru að reyna aðlagast 

aftur að samfélaginu en höfðu slaka félagsfærni. Rannsóknin fólst í því að Goldstein og 

samstarfsfélagar hans kenndu þessum einstaklingum hvernig átti að fóta sig á ný í 

samfélaginu og fljótlega uppgötvaði Goldstein að þessi meðferð væri farin að líkjast 

þjálfun eða kennslu (Goldstein o.fl., 1998; Goldberg, 1998). Rannsókn Goldstein varð til 

þess að hann ákvað þróa hugmyndina um ART þjálfun yfir á börn og unglinga (Goldberg, 

1998).  

ART þjálfun gengur út á félagsfærniþjálfun sem hefur það að markmiði að efla 

samskiptafærni einstaklinga, reiðistjórnun þar sem unnið er með tilfinningar og lært að 

stjórna þeim og eflingu í siðrænni rökhugsun sem hefur það að markmiði að vinna með 

túlkanir og hugsanir á aðstæðum. Talið var að aðferðirnar hefðu einungis 

skammtímaáhrif á hegðunarvanda og því var lagt til að aðferðirnar þrjár yrðu 

sameinaðar í eina til þess ná fram langtímaáhrifum (Goldstein o.fl., 1998). Undirstaða 

fyrir árangri í ART þjálfun er samvinna milli kennara og foreldra, því að nemendur í ART 

þjálfun verða að fá tækifæri til þess að nota það sem þau hafa lært fyrir utan 

skólaumhverfið (Goldstein og McGinnis, 2003; Goldstein o.fl., 1998). 

4.5 Stig af stigi 

Kennsluefnið Stig af stigi (e. second step) er ætlað að kenna börnum að leysa 

vandamál, draga úr árásarhneigð og ræða um tilfinningar sínar. Höfundur Stig af stigi er 

Kathy Beland og Þórir Jónsson þýddi kennsluefnið yfir á íslensku árið 2002 og fyrsta 

útgáfan var gefin út undir nafni Fyrsti flokkur sem var ætlað börnum á aldrinum fjögurra 

til sex ára. Árið 2003 kom út önnur útgáfa sem kallaðist Annar flokkur og var hún ætluð 

börnum á grunnskóla aldrinum sjö til átta ára. Ári seinna kom þriðja útgáfan sem var 

Þriðji flokkur og hún var ætluð börnum níu til tíu ára. Samkvæmt rannsóknum sem hafa 

verið gerðar á Stig af stigi er hægt að sýna fram á árangur í samskiptafærni barna og 

hefur námsefnið jákvæð áhrif á hegðun þeirra (Kristján Magnússon, 2003; Committy for 

children, 2002).  

Námsefnið skiptist í þrjá hluta, fyrst læra börn um samkennd, tilfinningar sínar og 

annarra og einnig læra þau setja sig í spor annarra. Næst er þeim kennt hvernig hægt sé 

að leysa þau vandamál sem geta birst þeim í daglegum samskiptum. Notaðar eru 

klípusögur sem tengjast vandamálum sem geta komið upp í samskiptum við aðra og 

síðan á hver og einn að finna lausn á vandanum og síðan vinna þau í sameiningu að því 

að leysa vandann. Í þriðja og síðasta hlutanum er börnum kennd sjálfsstjórn og stjórnun 

á skapi. Í því felst að læra stjórna reiði sinni og læra að þekkja þau einkenni sem gerast í 
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líkamanum þegar einstaklingur verður reiður. Auk þess eru þeim kenndar aðferðir til 

þess að hafa heimil á reiði tilfinningum, losa um streitu og leiðir til þess að róa sjálfa sig 

niður (Kristján Már Magnússon, 2003; Committy for children, 2002). Undirstaða þess að 

kennsluaðferðin beri árangur er foreldrasamstarf og að viðhorf til færninnar sé sú sama 

heima fyrir og í skólanum (Kristján Már Magnússon, 2003; Committy for children, 

2002). 

4.6 Vinátta 

Kennsluaðferðin Vinátta (e. friendship group) er aðferð sem ætlast er til þess að vinna 

með hóp af börnum sem hefur verið hafnað af jafnöldrum sínum. Kennsluaðferðin er 

byggð á mörgum rannsóknum sem hafa verið gerðar á aðferðum til þess að efla 

félagsfærni og leikfærni. Einnig er unnið með sjálfstjórn, reiðistjórnun og aðferðir til 

þess að leysa vandamál. Þessi kennsluaðferð einblínir á félagslega og tilfinningalega 

færni með það að markmiði að styðja við vináttu, samúð og umhyggju. Gerðar hafa 

verið rannsóknir á árangri kennsluaðferðarinnar Vinátta og niðurstöðurnar sýndu að 

kennsluaðferðin stuðlar að vináttu, minnkar líkurnar á höfnun jafnaldra, bætir 

samskiptafærni, samvinnu og minnkar hvatvísi og árásargjarna hegðun hjá börnum 

(Bierman o.fl., 2017). 

Kennsluaðferðin Vinátta er ætluð til notkunar á skólatíma og utan hans og þá sem 

úrræði eða inngrip. Kennslustundirnar eru byggðar upp með tvær aðferðir í huga, fyrri 

aðferðin er fyrir börn á aldrinum fimm til átta ára og síðari aðferðin fyrir börn á 

aldrinum átta til 11 ára. Með hverri kennslustund fylgir kennsluáætlun sem leggur 

áherslu á ákveðna færni eins og samskipti (e. discussions), fyrirmyndasögur (e. 

modeling stories) og hlutverkaleiki (e. role play) (Bierman o.fl., 2017). 

4.7 CAT-kassinn 

CAT-kassinn (e. cat-kit) er upprunalega frá Danmörku og var hann þá þróaður fyrir börn 

og ungmenni á einhverfurófi. Cat er hugræn tilfinningaleg þjálfun og byggist á 

aðferðum sem stuðla að og skipuleggja samræður einstaklinga. Notast er við verkfæri 

sem tilheyra CAT-kassanum sem hafa hjálpað til að skipuleggja og hafa áhrif á hugsanir, 

tilfinningar og hegðanir einstaklinga í samræðum. Að auki byggist CAT-kassinn á 

sjónrænu skipulagi sem er notaður til þess að skýra út, ræða um persónulega reynslu, 

auka sjálfsvitund, tjá hugsanir og tilfinningar og einnig til þess að finna aðferðir sem 

bæta samskipti við aðra (CAT, e.d.).  
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CAT-kassinn hefur reynst að vera mikilvægt hjálpartæki þegar unnið er með 

félagsleg samskipti bæði í almennri kennslu og sérkennslu. CAT-kassinn er þekkt 

fyrirbæri og er nýttur á ýmsum stöðum á Norðurlöndunum, til dæmis á Íslandi og 

Danmörku. Leik- og grunnskólar, sambýli og dagþjónustur, sérkennsla, og þjónusta fyrir 

geðfatlaða hafa nýtt sér CAT-kassann. Auk þess er vitað til þess að sálfræðingar nota 

CAT-kassann í hugrænni atferlismeðferð með börnum, ungmennum og fullorðnum. 

CAT-kassinn hentar vel í vinnu með einstaklingum sem eru greindir á einhverfurófi, með 

þráhyggju, athyglisbrest, hegðunar- og tilfinningavanda eða aðrar raskanir (CAT, e.d.). 

Einnig nota þroskaþjálfar, kennarar og annað fagfólk CAT-kassann til þess að efla 

félagsfærni, leysa ágreiningsmál, hjálpa börnum að tjá tilfinningar sínar og byggja upp 

samtöl við börn. CAT-kassinn er líka ætluð foreldrum, hann getur hjálpað þeim að eiga 

árangursríkari samtöl við börn sín (Attwood, o.fl., 2005).  

Í CAT-kassanum er mappa sem inniheldur mörg spjöld og önnur verkfæri. Spjöldin er 

hægt að nota á marga vegu og auk þess eru þau lífleg og litrík svo þau ná til barna. Þar 

er einnig að finna gögn sem hægt er að nota til þess undirbúa börn og efla þau í 

félagsfærni á skipulagðan og einfaldan hátt. Félagsfærniþjálfun í CAT-kassanum felur í 

sér að þroska og styðja hæfni barna í því að skilja betur félagslegar aðstæður. Auk þess 

læra börn í félagsfærni þjálfunni sjálfsskoðun, þekkja þær breytingar sem kunna eiga 

sér stað í lífi þeirra, þekkja samhengi á milli hugsana og tilfinninga, þau hugtök sem 

tengjast tilfinningum og þjálfast í málnotkun. Lengd þjálfunar er mismunandi, og segja 

má að hún fari eftir hverjum og einum einstakling (Attwood, o.fl., 2005).  

4.8 Samantekt 

Allar þessar aðferðir byggjast á því að efla félagsfærni, kenna börnum að takast á við 

daglegt líf og draga úr óæskilegri hegðun. Ástæður þess að kenna börnum félagsfærni 

eru margar því afleiðingar slakrar félagsfærni geta verið alvarlegar á líf barna og framtíð 

þeirra, sem er einmitt umfjöllunaratriði í næsta kafla.  
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5 Aðferðafræði  

Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna hvaða aðferðir voru notaðar eru hvaða 

aðferðum er beitt til þess að efla félagsfærni barna í einum grunnskóla í Reykjavík. 

Hvaða viðhorf kennarar og aðrir sérfræðingar hafa á mikilvægi félagsfærni, hvaða 

afleiðingar slök félagsfærni hefur börn og ungmenni og hvort félagsfærni hafi áhrif á 

sjálfsmynd barna og ungmenna.  

Hér verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem var valin fyrir rannsóknina, sem 

voru eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative). Einnig verður útskýrt hvernig 

gagnasöfnunin og val á úrtaki fór fram. Að lokum verður greint frá framkvæmd 

rannsóknarinnar og rætt um siðferðisleg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar.  

5.1 Rannsóknaraðferðir 

Sú aðferð sem hér er valin er eigindleg rannsóknaraðferð en hún er vel til þess fallin að 

fá innsýn í hvaða aðferðir kennarar og aðrir sérfræðingar nota til að efla félagsfærni í 

grunnskólanum. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandi að ná settum 

markmiðum verkefnisins. Markmið þessara rannsóknaraðferða er að kafa dýpra inn í 

sjónarhorn og reynslu viðmælandans. Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er aðferð 

sem er í eigindlegum rannsóknaraðferðum og markmið með fyrirbærafræði er að finna 

sameiginleg þemu í viðtölum sem lýsa reynslu eða upplifun viðmælenda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

5.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Hugtakið eigindlegar aðferðir vísar til víðtækustu rannsókna sem byggjast á lýsandi 

gögnum, á orðum fólks, skrifuðum eða frásögnum og á sjáanlegri hegðun. Eigindlegar 

aðferðir felast í því að rannsakandinn rannsakar einstaklinga í sínu náttúrulegu 

umhverfi og reynir að skilja reynslu og upplifun þeirra á veruleikanum. Öflun gagna með 

eigindlegum aðferðum fer fram í gegnum athuganir og viðtölum sem rannsakandinn 

aflar (Polit og Beck, 2006). Það sem einkennir þessa aðferð er að rannsakandinn kannar 

hvernig einstaklingar upplifa það fyrirbæri sem verið að skoða hverju sinni. Talið er 

mikilvægt að rannsakandinn fari í það umhverfi sem fyrirbærið er sem hann er að 

rannsaka til þess að komast hjá því að slíta það frá sínum raunveruleika. Þar að auki vilja 

flestir rannsakendur verða hluti af umhverfinu, eins og verða hluti af stofnun eða 

ákveðinni menningu svo þeir geti sett sig í spor þeirra sem verið að skoða (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  
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Kostir þess að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir í rannsókninni er að 

rannsakandinn hefur meiri sveigjanleika í viðtölunum, þar að segja getur kafað dýpra í 

hvert svar eða frásögn sem honum eru sagðar. Ókostirnir við að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er að hún er tímafrek fyrir, í og eftir úrvinnslu. Að auki er erfiðara 

að alhæfa um niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einnig er talið erfiðara að 

sýna fram á réttmæti eigindlegra rannsókna vegna fárra þátttakenda í rannsókninni 

(Rice og Ezzy, 1999). Mikilvægt er að rannsakandinn sé eins hlutlægur og hann getur í 

rannsóknarvinnunni svo hann hafi ekki áhrif á áreiðanleika niðurstöður rannsóknarinnar 

(Bogdan og Taylor, 1998). 

Rannsóknaraðferðin hentar vel viðfangsefninu sem hér um ræðir þar sem ætlað er 

að skoða reynslu og upplifun kennara og annarra sérfræðinga í einum grunnskóla í 

Reykjavík sem allir hafa það sameiginlegt að efla börn og ungmenni í félagsfærni. 

Ætlunin er að skoða hvaða aðferðir séu notaðar í skólanum í því að efla félagsfærni 

barna og ungmenna, hvaða skoðun kennarar og aðrir sérfræðingar í grunnskólanum 

hafa á mikilvægi félagsfærni, hvaða afleiðingar slök félagsfærni hefur á líf barna og 

ungmenna og hvaða áhrif félagsfærni hefur á sjálfsmynd barna og ungmenna.  

5.3. Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar sem unnin var á tímabilinu 

september 2018 til maí 2019. Rannsóknin hófst með vali á viðfangsefni. Fjallað verður 

um undirbúning rannsóknarinnar og hvernig val á viðmælendum fór fram. Þar á eftir 

verður fjallað um hvernig gagnasöfnun og skráning og úrvinnsla rannsóknargagna fór 

fram.  

5.4 Undirbúningur 

Undirbúningur hófst vorið 2018 þegar rannsakandi hafði tekið lokaákvörðun um efni 

rannsóknarinnar. Hófst hann þá við að vinna rannsóknaráætlun og henni lauk í 

desember. Síðan undirbjó rannsakandi viðtalsramma sem var fullbúinn og samþykkt af 

leiðbeinanda janúar 2019. Þegar grænt ljós var komið á bæði rannsóknaráætlun og 

viðtalsramma, var hafist handa að velja viðmælendur. Þegar val á viðmælendum tók að 

skýrast tók rannsakandinn fyrsta viðtalið janúar 2019 og síðasta viðtalið maí 2019. 

5.5 Gagnasöfnun 

Við öflun og greiningu gagna var stuðst við aðferð sem kallast fyrirbærafræði, þar sem 

markmiðið var að finna mörg þemu í viðtölunum sem lýsa reynslu eða upplifun 
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viðmælenda rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í fyrirbærafræði setja 

rannsakendur sig í spor annarra til þess að sjá og skilja hvernig viðmælendur sínir 

upplifa hlutina. Samkvæmt Herbert Blumer er það hlutverk eigindlega rannsakanda að 

hafa sín eigin sjónarmið og viðhorf til hliðar. Bruyn lagði til að eigindlegir rannsakendur 

ættu að horfa á hlutina eins og þeir væru að kynnast því í fyrsta skipti. Rannsakandinn 

eigi að taka öllu sem ósjálfsögðu (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Þar sem markmiðið 

með fyrirbærafræðinni er að geta rannsakað og lýst fyrirbærinu út frá reynslu og 

upplifun viðmælandans. Vegna þess hve fáir þátttakendur eru oftast í fyrirbærafræði 

þarf að rannsakandi að gæta sín að alhæfa aldrei. Markmið rannsakanda er að dýpka 

skilning og auka þekkingu á fyrirbærinu. Við val á viðmælendum er mikilvægt að þeir 

hafi tiltekna persónulega reynslu sem leitast er eftir að rannsaka. Í þessari rannsókn 

væri þá fyrirbærið sameiginleg persónuleg reynsla af því að efla börn og ungmenni í 

félagsfærni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Markmiðið í rannsókninni var að taka að minnsta kosti níu viðtöl með aðferð sem 

kallast hálf-opin viðtöl (e. semi-structured). Í því felst að rannsakandi hittir viðmælanda 

og hann er fenginn til þess að deila með rannsakandanum reynslu og sjónarhornum 

sínum með eigin orðum. Áður en viðtölin voru tekin útbjó rannsakandi viðtalsramma 

(sjá viðauka A) í samráði við leiðbeinanda ritgerðarinnar. Viðtalsvísinn var útbúinn með 

opnum spurningum um bakgrunn þátttakenda og þáttum sem tengjast markmiðum 

ritgerðarinnar, eins og viðhorfi til mikilvægi félagsfærni og aðferðum til þess að efla 

félagsfærni. Rannsakandi notaði síðan viðtalsvísinn til stuðnings í viðtölunum (Kvale, 

1996). Megin áhersla í viðtölunum er að viðmælandinn geti tjáð sig óhindrað um 

upplifun sína og reynslu. Í viðtölunum var viðmælandi beðinn um að deila reynslu og 

viðhorfum sínum eins vel og hann gat. Viðtölin voru tekinn upp með raddupptöku í 

síma, afrituð nákvæmlega í tölvu og síðan kóðuð (e. coding). Kóðun er mikilvægur 

þáttur fyrir þemagreiningu sem er næsta skref á eftir kóðun, þar á eftir fer fram 

greining á viðtölunum sem er skrefið á eftir þemagreiningu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Í þemagreiningu fer rannsakandi í gegnum öll viðtölin margsinnis þar til hann 

finnur ákveðið sameiginleg þemu í viðtölunum (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

5.6 Úrtak 

Við val á þátttakendum var ákveðið að nota aðferð sem kallast hentugleikaúrtak. Sú 

aðferð felst í því að rannsakandinn velur þá einstaklinga í úrtak sem henta best fyrir 

rannsóknina (Polit og Beck, 2006). Rannsakandi fór til skólastjóra grunnskólans og fékk 
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ábendingar um þátttakendur. Þar auki leitaði rannsakandi sjálfur í grunnskólanum eftir 

starfsfólki sem voru einna helst að vinna með félagsfærni í skólanum. Við val á 

grunnskóla í rannsókninni var einnig notast við hentugleikaúrtak, rannsakandi ákvað að 

nota grunnskóla sem hann þekkti til og hafði góðan aðgang að (Polit og Beck, 2006). 

5.7 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu það öll sameiginlegt að vinna með börnum og 

ungmennum, og voru öll á einhvern hátt að efla félagsfærni barna og ungmenna. 

Skilyrði til þátttöku í rannsókninni var að þátttakandi þyrfti á einhvern hátt að efla börn 

og ungmenni í félagsfærni. Það sem einkennir grunnskóla rannsóknarinnar er að 

staðsettur í Reykjavík og í fjölmennu hverfi. Það sem einkennir skólann er að hann 

vinnur eftir stefnu Jákvæðis aga. Viðtölin voru mislöng, allt frá átta mínútum og upp í 

tuttugu mínútur. Notast verður við dulefni yfir þátttakendur rannsóknarinnar.  

 

Tafla 1. Þátttakendur  

 

Dulefni Bakgrunnur Starfstími Stöðuheiti 

Guðlaug Þroskaþjálfi Ellefu ár Yfirþroskaþjálfi 

Rósa Kennsla á elsta stigi Þrjú ár Grunnskólakennari 

Karen Kennsla á miðstigi Tíu ár Grunnskólakennari 

Telma B.A Uppeldis- og 

menntunarfræði. MA í 

Náms- og starfsráðgjöf 

Fjögur ár Náms- og 

starfsráðgjafi 

Jóhann Stjórnunar- og 

kennslureynsla 

Tvö ár Aðstoðarskólastjóri 

Edda Kennari Þrjú ár Deildarstjóri 

Hulda Kennari Tvö ár Deildarstjóri 

stoðþjónustu 

Anna Framhaldsskólakennari Tvö ár Grunnskólakennari 

Valgerður Stjórnunar- og 

kennslureynsla 

Sex ár Skólastjóri 



 

47 

5.8 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Fyrir hvert viðtal undirrituðu viðmælendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka Á). Í því 

kemur fram að rannsakandi mun tryggja að trúnaði yrði gætt að fullnustu og að 

nafnleynd yrði virt (Padgett, 2008). Einnig kemur fram að viðmælenda geti hætt 

þátttöku hvenær sem er og hann þurfi ekki að svara einstaka spurningum ef þær valda 

honum óþægindum (Sigurður Kristinsson, 2013). Í ritgerðinni fengu þátttakendur 

dulefni til þess að komast hjá því að þeir þekkist (Padgett, 2008). Tilgangurinn með fá 

upplýst samþykki hjá þátttakendum er að rannsakandinn nær að koma á framfæri eðli 

og markmiði rannsóknarinnar sem eykur traust á milli rannsakanda og viðmælenda 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Á meðan öflun gagna, kóðunar og þemagreiningu fór fram 

reyndi rannsakandi að vera eins hlutlaus og mögulegt var (Padgett, 2008). Þar sem 

úrtak ritgerðinnar er einn grunnskóli í Reykjavík telur rannsakandi og höfundur 

ritgerðinnar vert að benda á að niðurstöður hennar gefa góða innsýn inn í nám í 

félagsfærni í þeim skóla en eru ekki yfirfæranlegar á aðra skóla.  
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6 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um þau þemu sem komu fram í viðtölunum en þau voru, aðferðir til 

þess að efla félagsfærni, sjálfsmynd, árangur af því að efla félagsfærni, slök félagsfærni, 

framtíðarsýn og mikilvægi. Tekin voru viðtöl við níu einstaklinga sem öll áttu það 

sameiginlegt að efla félagsfærni barna og ungmenna. Viðmælendur störfuðu öll í 

umræddum grunnskóla, sem grunnskólakennarar, yfirþroskaþjálfi, náms og 

starfsráðgjafi og sem stjórnendur.  

6.1 Aðferðir til þess að efla félagsfærni 

Í umræddum grunnskóla var notast við margvíslegar aðferðir til þess að efla félagfærni 

barna og ungmenna. Grunnskólinn vinnur þó eftir stefnu jákvæðis aga. Karen starfar 

sem grunnskólakennari og jákvæður agi er ein af þeim aðferðum sem hún notar til þess 

að efla félagsfærni barna í skólanum. Þær aðferðir sem hún notaði einna helst í 

jákvæðum aga voru bekkjarfundir, samtöl og leikir, eins og hún segir:  

Við erum náttúrulega að vinna með jákvæðan aga, við erum mjög mikið í 

samtölum, myndi ég segja. Bekkjarfundir náttúrulega einu sinni í viku, ég 

myndi segja að það væri með samtölum. Kannski einstaka leikjum, þessa 

örfáa leiki sem ég kann. 

Annar grunnskólakennari sem er kölluð Anna talaði einnig um jákvæðan aga sem 

eina af aðferðum sínum til að efla félagsfærni barna, þær aðferðir sem hún notaði í 

jákvæðum aga voru einnig bekkjarfundir, þar ræddu þau um málefni líðandi stundar og 

lærðu samskiptahæfni, samtöl og fóru í hróshring: 

 Í þessum skóla notum við aðferðir jákvæðan aga og þær nota ég. Ég nota 

líka bara samtöl. Ég nota dæmi, þegar ég er með lífsleikni tíma hérna, við 

erum með bekkjarfundi, og á bekkjarfundunum þá erum við að ræða 

málefni um það sem er að gerast, við erum með hróshring vegna þess að, 

þú sem kona veist að okkur þykir ekki gott að fá hrós, okkur finnst það mjög 

óþægilegt, og við kunnum sér hver okkar ekki að hrósa, og markmið með 

hróshringnum er einmitt að læra að taka við hrósi og að geta hrósað öðrum.  

Jóhann, aðstoðarskólastjóri taldi jákvæður agi vera gott verkfæri til þess að efla 

börn og ungmenni í félagsfærni, eins og hann segir hér: 
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Já, ég horfi til verkfæra eða hugmyndafræðina um jákvæðan aga, mér finnst 

það aðlaðandi og mér finnst svona, ég finn mig í. Og það sem mér finnst svo 

skemmtilegt í henni er að þetta að lausnin er hjá nemandanum sjálfum og 

ég leysi ekki þín vandamál, þú leysir þau en ég get hjálpað þér, stutt þig og 

svo framvegis. Og þær eða þessi hugmyndafræði sem gengur út á það efla 

börnin, nemendur til þess að taka ábyrgð á eigin hegðun og kenna þeim 

hvaða leiðir þau geta farið, og farið yfir það með þeim og svo framvegis, 

finnst mér góð hugmynd. 

Deildarstjóri stoðþjónustunnar, Hulda notaði margar aðferðir til þess að efla 

félagsfærni barna og jákvæður agi var einmitt ein af aðferðum sem hún studdist við: 

Engin spurning, félagsfærni á að vera í öllu, öllu skólastarfi, í öllum 

námsgreinum, allsstaðar og ég tala ekki um, við erum náttúrulega með 

hérna jákvæðan aga og það er það sem styður líka við félagsfærnina, við 

erum ekki að skammast, við erum að leiðbeina, og það er það sem 

félagsfærnin á að ganga út á. Við gerum öll mistök. 

Hulda vinnur mikið með einstaklinga og hinar aðferðirnar sem hún notar voru til 

dæmis, bækur, sjónrænar vísbendingar, CAT-kassinn, hegðunarkalla, hitamæli, ART 

þjálfun: 

Ég nota mjög mikið, ég nýti mér allskonar bækur, sjónrænar vísbendingar, 

æfa okkur saman, fyrst þarf maður svona aðeins að ná traust til barnanna 

áður maður getur farið djúpt inn í félagsfærni. Ég er mjög mikið, semsagt 

með einstaklinga. Og ég hérna þar nýti ég mér allskonar gögn til þess og til 

þess líka að geta sett sig í spor annarra, þá nota ég CAT-kassann. Sem er til 

þess að þjálfa félagsfærni, ég nýti mér mjög mikið hegðunarkallana úr því. 

Og hérna svona hitamæli í sambandi við reiðistjórnun, hversu mikið, lítið 

eða reiður var ég, verða og aðferðir til þess að lesa það. ART þjálfun hef ég 

líka verið með, heilmikið og það er alveg ótrúlegt hvað það getur, stutt við. 

Hulda taldi það vera mikilvægt að öðlast traust barnanna áður en hún færi að vinna 

með félagsfærni auk þess greindi hún frá því að það væri margir undirliggjandi þættir 

sem væru ástæðan fyrir slaka félagsfærni: 

Það sem maður uppgötvar líka þegar börn eru í erfiðleikum með 

félagsfærnina að þá er ýmislegt annað undirliggjandi og þá kemst maður að 
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því að maður þarf að vinna með þetta undirliggjandi, hvað er það sem 

veldur, það getur verði kvíði, eða miklar áhyggjur, eða maður þarf að vinna 

með það samhliða, með að efla félagsfærni. 

Misjafnt var hvort unnið var með einstaklinga eða hópa í því að efla félagsfærni. 

Telma náms og starfsráðgjafi notar aðferðina Verum vinir og vinnur yfirleitt með hópa í 

því að efla félagsfærni, Telmu finnst hún ná betri árangri með því að vinna með allan 

hópinn, eins og hún segir: 

Ég hef semsagt nýtt mér Verum vinir og ég reyni að taka það, ég hef verið 

að nota það í 3. og 4. bekk. Það er svona einhverskonar verkefni sem mér 

finnst takast vel þegar það eru hópur. Ég hef verið að taka einn og einn í 

það. Mér finnst það virka betur þegar ég tek hópa, eins og þegar ég tek allar 

stelpurnar í bekknum, eða alla strákana í bekknum. Mér finnst það skipta 

svo miklu máli að allir séu meðvitaðir innan hópsins. Þar eru bara concret 

verkefni, það verið að kenna þeim að lesa í aðstæður, það er einmitt farið í 

grunninn í þeirra sjálfsmynd, hvernig þau sjá sjálfan sig og hver eru þeirra 

styrkleikar, það er verið að kenna þeim að eignast vini, hvernig á að ná 

sambandi.  

Hún heldur áfram að lýsa reynslu sinni á aðferðinni sem hún notar: 

Það er Verum vinir, auðvitað sko, svo kemur einn sem á að svo erfitt 

félagslega. Ég hef verið að taka þau í viðtal, svo finn ég það strax að maður 

þarf að vinna með allan hópinn. Það er alltaf fleiri sem hafa svo gott af því. 

Og þegar þau eru farin að speguléra hvort annað, uu já þessi gerði þetta, þá 

kemur það með svör á móti, ég nýti hópræki mjög mikið, til þess að ná til 

sem flestra í einu. Þá finnst mér það hjálpa. Tek þau oft fyrst bara 

einstaklings og svo stundum inn á milli líka. Svo er ég með allan hópinn. 

Telma er í samstarfi við aðra sérfræðinga fyrir utan skóla þegar erfið einstaklings 

mál koma upp, eins og hún segir hér: 

 En svo ef það gengur illa með þann einstakling, eins það höfum við verið að 

nota líka námskeið þar sem sálfræðingur frá þjónustumiðstöð kemur þeim 

áfram í hérna Klókir krakkar. 
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Guðlaug yfirþroskaþjálfinn í grunnskólanum vann einna helst með tvær aðferðir, 

Vini Zippýs og Stig af stigi. Samhliða því hefur hún búið til vinahópa og unnið með hópa 

þar sem ágreiningur hefur skapast eins og hún greinir frá hér:  

Ég nota mest sko félagsfærniverkefni, þau eru tvö sem ég nota mest, annað 

heitir Stig af stigi og hitt heitir Vinir Zippýs. Þau eru mjög áþekk verkefni og 

það er öðruvísi nálgun í Zippý. En það gengur út á að þekkja eigin 

tilfinningar og líðan. Læra þar í gegnum umræður, leikþætti, vera með 

leikbrúður, læra á samskipti, leysa ágreiningsmál, vita hvað er vinátta. Það 

er svona algengast. Svo hef ég oft búið til vinahópa, sérstaklega þegar það 

er einhver ágreiningur innan eða á milli tveggja eða þriggja einstaklinga. Þá 

hef ég fengið þau til mín, kennt þeim að leika sér, það er oft vandamálið, 

þau kunna ekki að leika sér. 

Hægt er að fara margvíslegar leiðir til þess að efla félagsfærni barna og ungmenna. 

Rósa grunnskólakennari notar einna helst leiki, æfingar og leiklist til þess að efla 

félagsfærni, eins og hún segir hér: 

Ég nota gífurlega mikið allskyns leiki, æfingar sem flokkast undir félagsfærni. 

Þá mikið sem tengist leiklist, eða svona sem flokkast undir leiklist, eða leik 

og tjáningu. Æfingar þar sem krakkar eru að vinna með að treysta hvort 

öðru, æfingar krefjast þess þau einbeiti sér að hvert og öðru. Og þau leysi 

ekki vandamálin nema þau standi saman.  

Auk þess fer Rósa með nemendur sína fjölbreytilega staði með það að markmiði að 

kenna þeim að hegða sér á samfélagslega viðurkenndan hátt á þeim stöðum sem þau 

heimsækja, eins og hún segir: 

Ég hef líka núna síðan ég byrjaði lagt upp úr því að fara út úr húsi með þeim, 

reyna að fara með þau á mismunandi staði, fara að heimsækja allskonar 

tegundir af stöðum, bíóhús, listasöfn, bara fara út á götu, eða út á stétt, til 

þess að kenna þeim hvernig maður kemur fram á stöðum. Maður kemur 

nottla ekki eins fram á listasafni eða þegar maður er niðri bæ að rölta og 

leika sér. Og svona þau standi saman og hjálpist að. 

 Valgerður styður við jákvæða hegðun með því að veita henni athygli og hrósa fyrir 

hana, auk þess notar hún ýmiskonar námsefni, eins og hún segir hér: 
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Allt á milli himins og jarðar. Ég hef alveg stundum nýtt mér einhverskonar 

námsefni til þess að kenna þeim ákveðna færni. Ég nota mikið hrós, þegar 

ég sé krakka gera eitthvað rétt, ég ræði mjög mikið við börn og reyni að 

nálgast þau alltaf á jákvæðan hátt. Ég styð við jákvæða hegðun með því að 

veita henni athygli og hrósa fyrir það akkúrat. Ég reyni að vera góð við börn 

og sýna þeim virðingu og umhyggju. Það yfirleitt skilar sér tilbaka í virðingu 

fyrir mér og góðum samskiptum við bæði börn og fullorðna. 

Starfsfólk í grunnskólanum fer margvíslegar leiðir til þess að efla félagsfærni barna 

og ungmenna. Sumir vinna með einstaklinga og aðrir með hópa. Ein taldi best að áður 

en farið væri að vinna með félagsfærni væri að vinna inn traust barnsins því að það 

gætu verið margar ástæður fyrir slakri félagsfærni þess. Þær aðferðir sem notast var við 

fyrst og fremst var jákvæður agi, sem er agastefna skólans. Hinar voru samtöl, 

bekkjarfundir, vettvangsferðir, leikir, Vinir Zippýs, ART þjálfun, Verum vinir, Stig af stigi 

og Cat-kassinn. 

6.2 Sjálfsmynd 

Rannsakandi spurði viðmælanda sína hvort að þau héldu að félagsfærni hefðu áhrif á 

sjálfsmynd barna og ungmenna, allir voru sammála um að hún gerði það, eins og 

Jóhann aðstoðarskólastóri sagði: „Já bara, sigrar efla sjálfsmyndina, ósigrar væntanlega 

veikja hana, það hlýtur eiginlega vera“. Semsagt þegar einstaklingur hefur góða 

félagsfærni er hann líklegri til þess að eiga góð samskipti við jafnaldra sína og gangi 

betur almennt séð í flestu sem hann tekur sér fyrir hendur, þá upplifir hann sigra í lífinu 

og hefur þar með góða sjálfsmynd. Eins og Hulda segir „félagsfærni og sjálfsmynd er 

eiginlega samasemmerki“. Einnig taldi Anna að félagsfærni og sjálfsmynd væri 

samtengt, eins og hún segir: 

Já þetta er alveg samtengt, léleg félagsfærni kemur oft út í lélegri 

sjálfsmynd, það sér maður inn í kennslustofu, það er bara kemur greinilega í 

ljós, þú sérð þetta líka hjá fullorðnu fólki, þeir sem eru fullorðnir og eru 

lélegir í þessum félagslegum samskiptum, þú heyrir þau oft segja oohh ég er 

svo ömuleg eða ömulegur. Ég er svo glötuð í öllu, þau eru auðvitað ekki 

glötuð í öllu, þau bara kunna þetta bara ekki. Af því þau fengu ekki kennslu í 

þessu.  
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Auk þess sá Rósa líka samtengingu á milli félagsfærni og sjálfsmyndar, þá út frá 

samskiptahæfni. Góð félagsfærni leiðir til góðrar sjálfsmyndar sem leiðir til þess að aðrir 

einstaklingar vilja eiga samskipti við þig og þar af leiðandi líður einstaklingnum vel með 

sjálfan sig. 

Já að sjálfsögðu hefur hún það. Ef þú ert með sterka félagsfærni, ef þú ert 

góður í félagsfærni og þá áttu auðveld með að eiga samskipti við fólk og þá 

þekkirðu fleira fólk. Þá eru meiri líkur að þú sért vinsæll, ég er ekki að segja 

að börn þurfi að vera vinsæl, ég er ekki að tala um popular kid eða eitthvað 

þannig. Heldur bara svona að þú, þú veist, fólk vill vera í samskiptum við þig, 

fólk laðast að þér, ef þú ert, kannt þetta að hlusta og heyra, bregðast við, 

kannt að sýna samkennd, kannt að setja þig í spor fólks, kannt að þú veist, 

þetta basic í félagsfærni, þá auðvitað styrkist þú sjálfur sem karakter og þá, 

þú veist, ég hef séð fyrir mér að barn sem kann þetta, gengur svolítið með 

höfuðið hátt, og það þýðir þá að því líði vel.  

Rósa taldi einnig að barn sem væri með slaka félagsfærni væri líklegra til þess að 

hafa slakari sjálfsmynd, eins og hún segir frá hér: 

Barn sem er slakt í félagsfærni og á erfitt með samskipti og auðvitað er það, 

eða þá minni samskipti og hverfur svolítið inn í hugann sinn með allskonar 

hluti í staðinn fyrir að tala upphátt um það eða eitthvað svoleiðis. Þá fer það 

að búa til allskonar hugmyndir í hausnum um hvað fólki finnst það um það 

og þannig. 

Guðlaug tengdi félagsfærni og sjálfsmynd barna við val þeirra á vinahóp og 

frammistöðu þeirra á atvinnumarkaði í framtíðinni. Eins og hún segir hér: 

Já ég held að ef félagsfærnin er slök tekur kannski vinahópurinn eftir því eða 

þú hefur einhvern vinahóp og þú ert bara að fá svo rosalega röng skilaboð 

um hvað virkar, eins og ég oft að ræða við þau að það nennir engin að hafa 

þig í vinnu þegar þú gerir það sem þér sýnist.  

Hér tekur Guðlaug dæmi um hvernig hún lýsir raunverulegum aðstæðum um slaka 

félagsfærni fyrir börn og ungmenni, hún segir: 

Ég hef tekið svona dæmi fyrir þau ef þú værir að vinna á lagernum hjá 

Högum, sem sendir allar vörurnar út í búð, svo fer ég í Bónus að versla 
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mjólk, það er engin mjólk og það er útaf því þú varst í fýlu þann daginn og 

nenntir ekki að senda vörurnar, þú ert bara látin fara. 

Eins og kom fram áðan voru allir viðmælendur sammála um að félagsfærni hefði 

áhrif á sjálfsmynd. Slök félagsfærni hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd barna, eins og 

Edda segir að: „barn sem er endalaust að lenda í átökum, er ekki ánægt með sjálfan sig“ 

Telma taldi að félagsfærni væri undirstaða þess að ganga vel í lífinu almennt og „ef 

sjálfsmyndin er ekki nógu góð þá eru þau ekki stakk búin til að takast á við. Þetta vinnur 

mjög mikið saman“. Auk þess bendi Valgerður að slök samskiptahæfni og 

hegðunarvandi gæti haft mikil áhrif sjálfsmynd barna, eins og hún segir hér: 

 Já alveg pottþétt. Ég er alveg viss um það að barn sem er að lenda í 

einhverskonar vandamálum í samskiptum og varðandi hegðun til dæmis að 

það hljóti að hafa gríðarlega mikil áhrif á sjálfsmynd barnsins. Af því það er 

ekkert barn, eða í mínum huga er ekkert barn sem að langar til að vera í 

alltaf í einhverjum vandræðum í samskiptum og svoleiðis. Hlýtur að vera 

ótrúlega niðurbrjótandi að alltaf að rekjast á vegginn. 

Karen tengdi félagsfærni við sjálfsmynd út frá viðbrögðum annarra, hér tekur hún 

dæmi um stelpu sem hefur ekki kjarkinn til þess að tjá sig fyrir framan aðra af hræðslu 

við viðbrög annarra : 

Já, það er engin spurning. Ég myndi segja. Tökum dæmi um stelpu sem er 

einmitt tilbaka. Og er kannski algjör húmoristi en hún segir aldrei neitt. Tjáir 

sig aldrei og ef hún hefur eitthvað passar hún sig að segja það ekki, útaf 

mögulegu viðbrögðum annarra. Og þá er hún álitin af öðrum að vera bara 

feimin og kannski lítið varið í, eða hefur ekkert að segja og hérna hún vill 

ekki tala við okkur. Hún er leiðinleg eða eitthvað slíkt. Eins og hjá þessum 

börnum þá líta þau á sjálfan sig út frá því hvað aðrir segja við þau eða 

hvernig aðrir líta á þau. 

Hér kemur Karen með annað dæmi um stelpu sem hefur með bæði góða félagsfærni 

og sjálfsmynd: 

 Þannig að já. Ég meina ef þetta væri stúlka sem væri öflug að tjá sig þegar 

henni dettur eitthvað í hug eða koma með hnitnina sína inn þegar henni 

dettur eitthvað í hug, í staðinn fyrir að draga úr því. Þá er yrði hún örugglega 

fyndna stelpan og skemmtilega stelpan. Og myndi laða að sér fleira fólk. Ég 
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held að það sé það sama með börn sem hafa sig mikið frammi sem eru. 

Þurfa alltaf að koma sínu skoðunum á framfari og geta oft verið álitin 

stjórnsöm og þá er það kannski bara einmitt, það sem þau sjá sjálfan sig 

vera. Að þau séu stjórnsöm og vilja þá einhvernvegin halda þeirri stöðu. 

Allir viðmælendur voru sammála um að félagsfærni og sjálfsmynd myndi tengjast og 

hafa áhrif á hvort annað.  

6.3 Árangur af því að efla félagsfærni 

Allir viðmælendur upplifðu einhvern árangur af því að efla börn og ungmenni í 

félagsfærni og upplifðu þau einnig að agastefna skólans, sem er jákvæður agi hafi 

jákvæð áhrif á félagsfærni barna og ungmenna, eins og Anna segir:  

Með jákvæðum aga, algjörlega. Samanborið við þá stefnu sem ég vann við í 

öðrum skóla þá er mikill munur á því. Þessi stefna eflir þessa krakka. Það sé 

ég bara, eins og með hrós hringinn. Og svona bara almennt svona hegðun, 

þannig að já algjörlega.  

Anna tók dæmi um sjáanlegan árangur í að efla félagsfærni barna sem er 

hróshringurinn sem hún notar í lífsleiknikennslu sinni, eins og hún segir hér:  

Fyrst tók það mig 50 mínútur, fyrsta tímann í haust að fá 19 nemendur til 

þess að hrósa hvort öðru og núna tekur það mesta lagi tíu mínútur. Af því 

að þetta er bara komið inn í rútínuna og bekkjarfundirnir snúast um þegar 

þú ert með orðið, þá ert þú með orðið. Það þýðir að þessi og þessi eða hinn, 

hvernig sem það er, grípur ekki frammí. 

Edda upplifði það í gegnum framkomu barna, eins og hún segir frá „Já, maður sér 

það bara þegar maður kemur vel fram við börn af virðingu og þú veist, þá sýna þau það 

til baka. Það hljóta að vera einhverjar framfarir“. Valgerður sá einnig mun á börnum 

sem höfðu komið frá öðrum grunnskólum og með því að notast við aðferð jákvæðis aga 

að leiðbeina börnum hvað á að gera, frekar en að skamma, eins og hún segir hér: 

Já, ég sé oft mun á krökkum, ég held ekki að það sé bara ég. En maður sér 

mikinn mun á börnum sem kannski byrja hér í skólanum, svona bara 

klassískt dæmi sem er hægt að taka er af barni sem kemur af öðrum skóla, 

þar sem ákveðin hegðun er viðurkennd, kannski einhver hegðun sem er ekki 
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viðurkennd hér. Og svo leiðbeinir maður barninu með það hvernig er best 

að hegða sér í þessum aðstæðum og þá hef ég oft séð kraftaverk gerast.  

Guðlaug vinnur mikið með Stig af stigi og Vini Zippýs og hefur upplifað árangur í því 

að efla börn og ungmenni í félagsfærni. Börn hafa komið til hennar og sagt henni frá því 

persónulega: 

Og hérna ég held að allavegana ég hef fengið að heyra frá nemendum hér 

sem hafa verið í Zippý, hér á árum áður vorum við mest með fjórða bekk í 

því og það hafa komið krakkar og sagt að Zippý hafi bjargað þeim. Þau átti 

sig á svona seinna, ég segi oft þú kannski áttar þig kannski ekki núna en eftir 

svona tvö til þrjú ár þá áttirðu þig á því, já ég lærði þetta í Zippý og það hafi 

hjálpað þér. Og maður hefur alveg fengið komment og þá kannski 

sérstaklega frá krökkum sem búa ekki við sérstakar aðstæður. Þau læra að 

bjarga sér og komast áfram í lífinu. Það er svona umbunin sem maður fær.  

Guðlaug hafði einnig upplifað árangur með lítinn hóp af börnum þar sem ríkti 

ágreiningur á milli þriggja barna, hún byrjaði á því að finna orsök vandans, eins og hún 

segir frá hér: 

Já, kannski svona gamalt dæmi héðan. Ég var með barn sem var alltaf að 

lemja tvíbura, og við vorum lengi að átta okkur af hverju hann væri alltaf að 

ráðast á þessa tvo tvíbura, svo ég fékk þá alla þrjá til mín, og var að reyna 

komast að því hvað það var, það kom í ljós að það var tvíburarnir gátu ekki 

sagt nafnið hans, nafnið hans byrjaði á K, og annar tvíburinn var líka með 

nafn sem byrjaði á K, þeir settu T í staðinn fyrir K. Og honum fannst það 

bara alveg fáranlegt að þeir gátu ekki nefnt hann réttu að nafni, svo að ég 

útskýrði það fyrir honum þannig að það væri stundum væru börn að þannig 

að við týnum stundum hljóðunum okkar, það dytti svona ofan í kok og við 

værum að vinna í því. 

Einum degi seinna komu börnin þrjú til hennar og léku sér saman og síðan þá hefur 

vinskapur þeirra þróast áfram utan veggja skólans. Eins og hún segir hér frá: 

 Svo næsta dag þegar hann kom og við hittumst og þeir fengu að leika sér 

hér og voru þeir í lego og playmo, það gekk alveg ótrúlega vel miðað við 

þetta. Þá næst reif hann upp munninn á þessum sem var með þetta sama K 

og var að athuga hvort að, ertu búin að finna K-ÁIÐ. Þannig að hann var 
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einhverfur svo að hann var svolítið bókstaflegur, en úr þessu var vinátta 

sem fór út úr skólanum, þeir hittust eftir skóla, þannig að þetta bar mjög 

góðan árangur og hann hætti að lemja, það er náttúrulega 

meginmarkmiðið. 

Karen sá árangurinn í sjálfsmynd stelpna sem voru hljóðlátar í skólanum:  

Ég myndi segja það væri með börnum sem eru mikið inn í sér, en þetta er 

örugglega misjafn milli kennara. Ég held að bara fyrir mig þá, þá kannski er 

ég með fókusinn á það, sérstaklega með stelpur, svona hljóðlátar, tilbaka, 

en ótrúlega klárar og öflugar stelpur sem einhvernvegin stíga til hliðar af því 

að þeim finnst þær næstum því vera fyrir, mér finnst ég sjá árangur þar, þær 

eru meira að hafa sig frammi og eru farnar að svara aðeins fyrir sig og eru 

orðnar duglegar að láta að vita og þess háttar. 

Rósa tók við bekk þar sem ríkti mikið af vandamálum en seinna fór hún að sjá 

árangur hjá bekknum. Eins og hún segir sjálf frá hér:  

 Já, ég hef verið mjög heppin að fá að sjá það svona á svart og hvítu. Ég tók 

við bekk fyrir að verða þremur árum síðan, sem var algjörlega útslitin, virtist 

engin vera vinur, það voru öllum alveg sama um hvert annað í rauninni, 

komu illa fram við hvort annað. Töluvert var af eineltismálum, sem voru 

gömul og ný. Samkenndin og vinskapur, kurteisi gagnvart hvort öðru var 

ekki til staðar. Nema hjá einstaka vinum og meira að segja þeir sem voru 

vinir voru ekki fallegir vinir. 

Svo fór Rósa að uppskera árangur þegar hún hóf samstarf við tómstunda- og 

félagsmálafræðing með bekkinn sinn: 

 Þannig að, ég tók þátt í því að fara í svakalega mikla vinnu með 

tómstundafræðingnum þar sem var einmitt unnið með allskonar æfingar og 

leiki, þátttöku, og í hverri viku. Þar sem þau áttu að leysa ýmiskonar 

vandamál og ýmsar þrautir, við fórum og eyddum heilli nótt í skólanum 

saman, þar sem þau þurftu að gera eitthvað saman allan tímann. Þau fóru í 

ferðalag saman, það var semsagt rúsínan á pylsuendanum, og í dag þótt að 

þetta sé ennþá skrautlegur hópur, og þú veist þannig, þá er alveg svakalegur 

munur á þeim, að stór hluti er orðinn heild. Og þau eru farin að standa 

saman, þeim er ekki alveg sama um hvort annað, þó þau eru ekki allir vinir, 
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þó að sumir eru út úr og aðrir inn. Þá er samt meirihlutinn sem álítur sig 

sem heild, þau upplifa sig sem partur af bekk sem þau gerðu ekki þegar ég 

tók við þeim. 

Allir viðmælendurnir upplifðu árangur í því að efla börn í félagsfærni, en hver á sinn 

hátt. Einn viðmælandi fékk utankomandi fagaðila til að efla félagsfærni hjá heilum bekk 

og sá góðan árangur koma úr því. Annar viðmælandi fékk nemendur persónulega til sín 

og tjáðu henni að Vinir Zippýs hafi hjálpað þeim í erfiðum aðstæðum.  

6.4 Slök félagsfærni 

Birtingarmyndir slakrar félagsfærni eru margvíslegar og afleiðingar hennar samhliða því. 

Góð félagsfærni er ekki meðfædd því þurfa einstaklingar sem vinna með börnum og 

ungmennum að vera meðvituð um mikilvægi hennar og efla þau í félagsfærni. Börn sem 

hafa slaka félagsfærni eru líklegri til þess að lenda í árekstrum við önnur börn, eins og 

Edda segir: „Já, þá lenda þau frekar í árekstrum í bæði leik og starfi“.  

Vanlíðan fylgir börnunum sem hafa slaka félagsfærni. Þau eru líklegri til þess að 

upplifa mótlæti og eymd. Svo eru það börnin sem lítið fer fyrir sem eiga á hættu að 

hverfa. Rósa segir hér frá því tveimur birtingarmyndum slakrar félagsfærni hjá börnum 

og ungmennum: 

Barn sem hefur takmarkað skilning á af hverju fólk segir það sem það gerir 

og af hverju fólk ætlast til þess að þú átt að gera það sem þú átt gera. Það er 

nottla nær ekki fúnkera almennilega inní hringiðjunni, það fellur út, veldur 

fólki hugarangri, veldur pirring, fær þá allt upp á móti sér, og upplifa allt upp 

á móti sér. Það sem einkennir þau er þessi eymd, þau enda oft í svona 

mótþróa og eru oft í eymd, eru alltaf upp á kant við alla þó að allir séu í 

rauninni að reyna gera þeim gott. Eru að reyna að hjálpa þeim og að reyna 

finna leiðir fyrir þau, til þess að styðja þau, þá endar það einhverveginn í 

hina áttina. Er það þá einmitt einhvernvegin sjá þau heiminn öðruvísi heldur 

en við hin. Og er erfitt að koma þeim í réttan farveg.  

Svo er það börnin sem lítið fer fyrir í skólanum og verða í raun ósýnileg öðrum: 

Ein sýnin svo er líka sem eru börn sem eru hljóð og láta lítið fyrir sig fara og 

eiga erfitt með að taka þátt í svona. Að það sem hefur áhrif á þau er að þau 

hverfa. Þau verða, missa af og taka ekki jafn mikinn þátt. Það fer ótrúlega 
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margt framhjá þeim. Þau læra ekki að takast á við aðstæður Það verða alltaf 

erfiðara og erfiðara og þú, verkefnið verður alltaf stærra og stærra.  

Telma taldi að einmannaleiki væri eitt af einkennum slakrar félagsfærni og taldi að 

ástæðan sem liggi bakvið það væru að börnin eru ekki að tengjast jafnöldrum sínum, 

símanotkun og skilningsleysi foreldra. 

Já, ég er bara að sjá að líðan, eða þau er ekki ná að tengjast jafnöldrum, þau 

ná ekki að spegla sig og þau eru bara ein, og mér finnst eins og í dag að 

hérna og þau eru bara svo fljót að vera bara í símanum, það vantar svo 

mikla örvun. Það vantar félagslegu tengslin, ég er mikið að reyna koma 

þeim, í samvinnu við félagsmiðstöðina, og líka yngri börn. Það kennir þeim 

líka það, við erum að reyna ýta þeim í hópum, og gera foreldra virkari í það 

fylgjast með. Þú veist mér finnst líka vanta með félagsfærnina að nýta 

félagsmiðstöðvar eftir skóla, þetta er allt annar vettvangur, mér finnst 

foreldrar oft ekki átta sig á mikilvægi þess. Eða hvað fer fram í 

félagsmiðstöðum og á frístundaheimilum. Foreldrar átta sig ekki á því að 

það eru fagmenn sem eru vinna að faglegu starfi og þetta hjálpar þeim svo 

mikið. 

Einnig taldi Telma að hægt væri að sjá fyrstu einkenni hjá börnum á leikskólaaldri 

sem hafa slaka félagsfærni og þau væru líklegri til þess að vera brotthvarfsrækinn í 

framhaldsskóla, eins og hún segir frá hér: 

Líðan, og ég er fullviss þess að eins og brotthvarf, þú veist útaf því við erum 

að tala um það að það er brotthvarf í framhaldsskólum. Það á sér skýringu 

miklu fyrr, við erum að tala um það, meira segja leikskólakennarar þau geta 

bent á nemendur sem þau hafa áhyggjur af, verða brotthvarfsrækinn þegar 

þau koma í framhaldsskóla. Við sjáum merkin, við þurfum að fylgjast miklu 

betur með og þú veist, úr, þetta hefst svo snemma, en þetta mælist hjá 

okkur á framhaldsskóla stigi, þetta er eitthvað sem ég mun endalaust mæla 

með að félagsfærnin skiptir svo ógeðslegu miklu máli. 

Anna bendi líka á áhrif slakrar félagsfærni á fullorðinsár: 

Sannarlega, ekki bara sem börn að það hindri þau að eignast vini, eiga í 

góðum félagslegum samskiptum þá muni það hafa áhrif á þau sem fullorðið 

fólk, og það finnst mér miklu alvarlega, hreinlega ef ég á að vera alveg 
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hreinskilin. Það ef þú kannt ekki ákveðna félagsfærni og þú ert orðin 

fullorðin manneskja, þú lendir bara upp á kant við þá meirihlutann af 

samfélaginu, það er ekki gott. 

Jóhann greindi frá hvernig slök félagsfærni hefði áhrif á skólagöngu barna: 

Já ég held að það tengist því sem ég sagði áðan, að þetta, með að, þetta 

veldur þeim erfiðleikum í samskiptum við nemendur og kennara. Þau eiga 

erfitt með að fara eftir almennum fyrirmælum og þurfa mjög mikla hjálp til 

þess að takast á við viðfangsefni daglegs lífs og þetta er auðvitað seinkun í 

þroska, almennt séð, slök félagsfærni, er einhverskonar þroska seinkun. Þar 

með vantar mikilvægan þátt til þess að styðja við nám. Af því að, eins og 

fræðin segja nám er félagsleg athöfn, það er að segja, mikið af námi fer 

fram í samspili, samskiptum og í samvinnu og í hópi. 

Valgerður taldi einnig að slök félagsfærni hefði áhrif börn og skólagöngu þeirra: 

Já, ef að þú veist ekki hvernig þú átt að vera í ákveðnum aðstæðum eða 

hvernig best er að vinna með öðrum, þá í mjög víðu samhengi, þá ertu 

kannski að rekast á veggi og lenda í vandræðum. Því leytinu til, tel ég að það 

trufli þau í skólastarfinu og almennt í lífinu. 

Guðlaug tók undir með Valgerði og sagði að „Já, mér finnst það, það er bara 

frumskilyrði, fyrir öllu námi, ef þeim líður ekki vel, kunna ekki samskipti, gengur þeim 

heldur ekki vel í námi. Þau eru alltaf í árekstrum“. Einnig greindi hún frá því að börn 

með slaka félagfærni væru að misskilja hlutverk sitt sem barn og yrðu oft „fullorðnu 

börnin“. Ástæðan telur hún að það sé: 

Þau verða bara svo rugluð, vita oft ekki hérna hvar þau standa, oft er börn 

ekki góð félagsfærni vegna þess að þau hafa fengið að ráða öllu, þau stjórna 

fullorðnu fólkinu, stjórna hvað þau borða, stjórna hvenær þau fara að sofa, 

þau hafa bara ekki þroskann í þetta og til þess er maður. Þau geta bara 

sleppt því að hafa fullorðna, það er ástæða fyrir fullorðin börn, að þetta 

heftir þau og ef þeim er ekki hjálpað þá enda þau út í horni og þannig að 

það nennir engin, krakkar eru bara þannig gerð, þau nenna þessu ekki til 

lengdar og þau bara fara að útiloka svona einstaklinga, og þau enda ein, 

verða bara svona eins og þau séu leiðinleg, og svona er bara nottla ömurlegt 

upp á að horfa. 
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Einnig telur Guðlaug það hafi síðan áhrif á velgengni þeirra í námi eins og hún 

útskýrir hér frá: 

 Það hefur bara víðtækara áhrif, þeim gengur illa í námi. Kannski það nýjasta 

sem við erum að tala um, það er einn í stjórnarandstæðu. Þeir ekki með í 

ríkistjórninni, það er alltaf á móti öllu, finnst allt leiðinlegt og ömurlegt. 

Þegar púðrið fer í það að pirra sig á öðrum, pirra sig á öllu í umhverfinu þá 

fer nottla ekkert niðrá blað. Oft á tíðum þá vinna þau bara ekki neitt, þegar 

maður er að skoða vinnubækur þessara barna, þá er allt svona hálf klárað, 

hafa þau bara ekkert unnið. Af því að púðrið fer í eitthvað annað en að 

sinna sínu. 

Eins og áður hefur komið fram er birtingarmynd slakrar félagsfærni margvíslegar, 

slök félagsfærni getur líka birst þannig að þau verði hlédræg, þau fela sig og gleymast, 

eins og Hulda segir hér: 

Já það hindrað þau, þau eru að lenda í vandræðum, og verður neikvætt 

viðhorf þegar þau eru, ég er að horfa þá á hegðunina, slök félagfærni, en 

svo erum við líka með einstaklinga sem við sjáum ekki, sem eru að fela sig, 

við megum ekki gleyma þeim. Þannig að við tökum eftir þeim sem að fer 

mikið fyrir en við verðum að huga að þeim líka sem við sjáum ekki.  

Karen tekur undir það sem Hulda segir um börnin sem fer lítið fyrir og fer dýpra í 

það hvaða afleiðingar slök félagsfærni hefur á daglegt líf þeirra:  

Já ekki spurning, maður veit um dæmi þar sem eru börn sem þora ekki fara 

út í búð sjálf og borga fyrir vörurnar eða fara öll í keng ef einhver á 

læknabiðstofu biður þau góðan dag og þau þora varla að svara á móti góðan 

dag. Ég myndi segja það, engin spurning. 

Karen taldi líka að börnin sem færi lítið fyrir væru í raun bara að reyna að þrauka 

skóladaginn og fara síðan heim til þess að vera þau sjálf. Þau væru líklegri til þess að 

leita sér ekki hjálpar og ættu færri vini, eins og hún segir hér: 

Já, sko, ég held samt einhvernvegin að þau falli í ákveðna rútínu sem þau 

ákveða bara að fylgja og sætta sig einhvernvegin bara við það. Þá er ég aftur 

að tala um þessar stelpur sem eru svona tilbaka. Að þeim finnst bara 

þægilegt að það sé ekki verið að taka mikið eftir þeim og þær fá bara að 
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læðast með veggjum. Og jú auðvitað hindrað það þær í því að kannski 

eignast nánari og betri félaga, kynnast fleirum og einhvernvegin kynnast 

þær umhverfinu á takmarkaðan hátt. Og eru ekki endilega, heldur að leita til 

kennara eftir aðstoð eða neitt slíkt. Eru bara einhvernvegin að þrauka 

daginn og fara síðan bara heim þar sem þau geta verið þau sjálf 

einhvernvegin. 

Fram kom hjá viðmælendum að slök félagsfærni barna og ungmenna hefur í för með 

sér vanlíðan, einmannaleika, félagslega einangrun, slaka námsgetu og síðan meir eru 

þau líklegri til þess að ljúka ekki framhaldsskóla. 

6.5 Mikilvægi félagsfærni 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að félagsfærni væri mikilvæg, hver og einn 

viðmælandi túlkuðu mikilvægi hennar á mismunandi hátt. Hulda taldi að það væri 

mikilvægt að efla félagsfærni svo það hafi ekki áhrif á velgengni á fullorðinsár, eins og 

hún segir „Bara allt, allt, því að þetta hefur áhrif á fullorðinsárin ef að við grípum ekki 

inní, félagsfærni og sjálfsmynd er eiginlega samansemmerki“. Telma taldi að það væri 

mikilvægt að efla félagsfærni fyrir langan tíma og vinna með hópinn/bekkinn frekar en 

einstaklinga, eins og hún segir hér: „Já, eins og ég segi þá þurfum við að byrja snemma 

og viðhalda. Það er ekki bara nóg að vera með eitt námskeið þegar þau eru lítil heldur 

þarf líka að vinna með hópana. Bekkinn í heild. Og hérna“. Rósa taldi að mikilvægi 

félagsfærni væri falin í tækifærunum í lífinu, sá sem slakur í félagsfærni er líklegri til 

þess að missa af þeim tækifærunum, hún sagði: 

Í rauninni bara það sama. Lítil eða léleg félagsfærni. Ef hún er ekki tækluð 

eða ekki aukinn. Þá missuru af því sem maður lærir, í lífinu þá missuru af 

tækifærunum og þú nærð ekki vinnunni sem þú vilt. Þú nærð ekki í makann 

sem þú vilt. Ef þú hefur ekki þann eiginleika að geta talað við fólk, af því 

félagfærni er fyrst og fremst að vera í samskiptum við fólk. Ef þú kannt það 

ekki þá missirðu af. 

Jóhann taldi að félagsfærni væri grundvallaratriði fyrir einstaklinga til þess að þrífast 

í samfélaginu og innan um annað fólk, hann sagði: 

 Já ég held að það sé, það er verið stundum sagt sko þú boðar ekki svöngu 

manni trú og ég held að þetta sé svona að vera manneskja, snýst í mínum 

huga að meira máli heldur en að kenna börnum að lesa, þar að segja með 
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því að vera manneskja og auðvitað að geta bara fúnkerað með eðlilegum 

hætti innan um annað fólk. En það þýðir ekki það að allt hitt sé ekki 

mikilvægt og nauðsynlegt, við megum ekki gefa neinn afslátt af því að kenna 

börnum að lesa og reikna og allt það. En þetta er samt svona 

grundvallaratriði því þú þarft að geta lifað og svona átt eðlilegt líf innan um 

annað fólk.  

Valgerður sagði að félagsfærni væri lykilatriði í lífi fólks, eins og hún segir, „Ég tel 

bara að það sé bara lykilatriði í farsælu, bæði í skólagöngu og lífinu almennt. Ég held 

bara að það verði allt bara miklu auðveldara“. Rósa sagði að félagsfærni væri 

mikilvægasta færnin sem einstaklingurinn þarf að kunna: 

Já það er mjög mikilvægt, Af hverju? Af því að, í nútímasamfélagi er það eitt 

það mikilvægasta færnin til þess að kunna, til að komast áfram, til þess að fá 

vinnu og geta unnið í samfélaginu með öðru fólki er sterk félagsfærni. Við 

erum farin að horfa miklu meira á einmitt á, kanntu að hlusta á fólk, kanntu 

að tala við fólk, kanntu að vera kurteis, kanntu að vera tillitsamur, kanntu 

að vera jákvæður, kanntu að hvetja fólk áfram, kanntu að taka gagnrýni, 

kanntu að vinna úr gagnrýni, allt þetta frekar en heldur þú kunnir einn plús 

einn, eða þú veist, heldur en svona þekking fræðilega séð. 

Auk þess nefnir Rósa dæmi um mikilvægi félagsfærni á unglingsárunum: 

Þegar þú vinnur með unglingum, það er oft sagt að unglingar, að þessi tími 

sé mest sjálfhverfasti tími líf þíns. Hugsar mjög mikið um sjálfan þig. Þú ert 

mjög upptekin af sjálfum þér en það þýðir samt ekki að þú sért með sterka 

sjálfsmynd endilega, heldur ertu það sjaldnast. En þú ert mjög upptekin af 

sjálfum þér, hvernig þú birtist, þú veist öðrum, hvaða skoðanir fólk hefur af 

þér, þú ert að bera þig saman við aðra. Sem er í rauninni ekki hollt upp á 

vissu marki. Auðvitað er allt í lagi ef við, mér finnst allt í lagi að við fylgjumst 

með hvað annað fólk er að gera og við lærum af því og getum byggt okkur 

upp persónuleika út frá því og við getum kannski pikkað upp hugmyndir hér 

og þar. En við verðum samt að passa, að einblína ekki á það, þar sem við öll 

ólík.  

Rósa telur einnig að mikilvægi félagsfærni megi líka finna í félagsskap og vináttu: 
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Það er búið að sanna það, marg búið að sanna það að vera í félagskap til 

dæmis, við foreldra sína eða fjölskyldu og líka bara að vera í fjölskyldu og 

ættmenni, systkini, dregur úr áhættunni að börn og ungmenni leiðist út í 

einhverskonar vandamál, einhverskonar neyslu eða einhverskonar 

áhættuhegðun. Um leið börn eru alin upp við það og venjast við því að tala 

og vera í samskiptum við foreldra sína, og líða vel í kringum foreldra sína, 

líða vel þar sem þau eru, líða vel í skólanum, líða vel í kringum kennarann 

sinn og starfsfólkið þar. Og það þori að tala tel ég alltaf hafa eða ætti að 

hafa jákvæð áhrif og koma í veg fyrir ýmislegt. Einnig líka ef vinir eru vinir. 

Rósa hefur upplifað það að börn og ungmenni viti í raun ekki hvað vinátta stendur 

fyrir, eins og hún segir hér frá: 

 Þú veist það er til allskonar, ég hef orðið vitni af ótrúlega skrautlegu 

vinasamböndum, og þú veist, þá er einhvernvegin, vinasambönd sem eru í 

rauninni bara eitruð, myndi ég segja, þú veist þar sem börn eru bara halda í 

eitthvað svona, Já hann er besti vinur minn, ég geri allt fyrir hann og ég 

snitsa ekki og ég kjafta ekki frá. Jafnvel þó að hinn aðilinn er að gera 

eitthvað hættulegt eða eitthvað sem getur skemmt hann sjálfan, ekkert 

endilega að lögreglan þurfi að koma að máli heldur bara manneskjan er að 

koma sjálfan sig og lífi sínu í hættu og þá er einhvernvegin bara, nei þá þýðir 

bara að það megi bara berja einhvern ef einhver kjaftar frá eða eitthvað 

svoleiðis.  

Rósa leggur áherslu á mikilvægi þess að kenna börnum og ungmennum hvað vinátta 

sé og hvernig árangursrík samskipti eru háttuð: 

Þetta er svona, það er að félagsfærni þarf líka felast í því að börn læri að 

vera í samskiptum við hvort annað og læri að vita hvað vinasamband er, þú 

veist, vinasamband er einmitt frekar ef þú telur að vinur þinn sé í hættu að 

þú leitir þá hjálpar heldur en að þú segir haltu kjafti og svona skilurru. 

Karen taldi að allir kennarar gerðu sér grein fyrir mikilvægi félagsfærni, eins og hún 

segir hér: 

Ef þú spyrð kennara hvernig nemenda viltu útskrifa. Þá er engin sem segir 

að ég vill útskrifa stærðfræðisnilling eða einhvern sem er með 100% 

orðaforða í íslensku. Eða skrifar allt upp á tipp topp, allar stafsetningareglur 
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í lagi. Heldur svarar fólk yfirleitt ég vil útskrifa þessa sjálfstæðu, sjálfsörugga, 

ákveðna, metnaðargjarna einstaklinga. Þá þarna kemur félagsfærnin þar 

beint inn í.  

Þó telur Karen það nauðsynlegt að börn hafi metnað svo hægt sé að ná góðum 

árangri:  

Ég held að þú geti endalaust hamrað inn einhverri stærðfræði formúlu eða 

málfræðireglu. En ef þau hafa ekki sjálf metnað fyrir því að verða góð í því 

eða finna hjá sér einhvern áhuga eða svona brennidepil fyrir þessu og þá 

nærðu svo litlu með þeim sko, þú nærð ekki þessum árangri sem þér langar 

að sjá. Þau þurfa að finna þetta hjá sjálfum sér. Ég held að félagsfærnin 

komi þar inn í. 

Guðlaug lagði áherslu á mikilvægi félagsfærni aðferðinni Vinir Zippýs, þá útfrá því að 

aðferðin væri björg fyrir börn: 

Ég held bara til dæmis eins og verkefni Vinir Zippýs er partur af geðrækt og 

að kenna að börnum að bjarga sér í umhverfinu og átta sig á því að þau hafa 

samt svoldið um hlutina að segja varðandi sjálfan sig ef þau hugsa vel um 

sig. Og hefur hjálpað börnum sem búa ekki við góðar aðstæður, að redda 

sér og lífið er ekki búið þó þú eigir foreldri sem liggur kannski bara undir 

sæng og þú færð ekki morgunmat og þér er ekki sinnt. Þá er það kannski sú 

björg sem maður getur kannski hjálpað þeim með og þá er kannski verið að 

tala við aðeins eldri krakka. En þetta er bara rosalega mikilvægt ef þú ert 

slakur í félagsfærni þá eru öll samskiptin þín molum. 

Einnig lagði Guðlaug áherslu á mikilvægi þess að einstaklingar sem vinna með 

börnum ættu að vera með sömu skoðanir um mikilvægi þess að efla börn í félagsfærni: 

Það er bæði þetta að vera með þennan rauða þráð og samtalið, það vantar 

svolítið. Að hvað við erum að gera og hvernig á að gera það. Í staðinn fyrir 

að horfa á vandann, mér finnst fólk vera upptekið við að hugsa um vandann 

í staðinn fyrir að hugsa um hvað ætlum við að gera. Og það er reyndar finnst 

mér ekki hér, mjög mikið af fólki sem vill börnunum rosalega vel og vilja 

hjálpa þeim. En fólk er oft að pikka í eitthvað svona atriði sem við kannski 

ráðum kannski ekkert við.  
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Ástæðan fyrir því að Guðlaug taldi að það væri mikilvægt að starfsfólk skóla sé með 

sömu skoðanir á mikilvægi félagsfærni er að ekkert barn gangi í gegnum grunnskóla án 

íhlutunar ef þörf kallar á, eins og hún segir hér: 

Semsagt að tryggja það að enginn verði útundan sko. Það er oft það sem ég 

hef áhyggjur af. Það er að við missum af einhverjum. Mér finnst það svona, 

ég veit það ekki, ég hugsa þetta oft svona sem net og enginn smáfiskur fari í 

gegn sko. Að maður grípi þau og hjálpi þeim. Og þetta er bara mikill grunnur 

fyrir framtíðina að fara hér í gegn.  

Guðlaug taldi að skólinn ætti að vera griðarstaður fyrir börnin og allir innan skólans 

ættu að tryggja að börnunum líði vel innan skólans, eins og hún segir hér: 

Við getum samt hjálpað þeim en í staðinn fyrir að eltast við afhverju 

viðkomandi lætur svona eins og hann lætur, við getum kannski ekki stjórnað 

heimilisaðstæðum, en við getum stjórnað hvernig við höfum það hérna 

innan hús, og komið í móts við þau hér og það að skólinn sé svolítið svona 

griðarstaður fyrir þessa krakka og tryggja það að hér líði þeim vel. Það er 

það sem við getum gert. Ég vildi gjarnan vilja að við ættum það samtal. Það 

er að við séum að hugsa það eins. Við erum nottla misjöfn eins og við erum 

mörg. Við nálgumst þetta kannski ólíkt en við hugsum það eins þá held ég 

við náum miklu betri árangri. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að félagsfærni væri mikilvæg. Einn 

viðmælandi taldi að hún væri mikilvæg fyrir komandi velgengni á fullorðinsárum. Annar 

viðmælandinn sá tækifærin í lífinu vera falin í félagsfærninni, taldi að mikilvægt væri að 

efla félagsfærni svo að einstaklingar missi ekki af tækifærunum sem geta borist honum. 

Auk þess taldi annar viðmælandi að góð félagsfærni vera lykilatriði fyrir farsælu lífi.  

6.6 Framtíðarsýn 

Rósa taldi að þau væru að gera margt gott í skólanum en taldi að foreldrasamstarf þyrfti 

að vera meira varðandi að efla börn í félagsfærni: 

Allt er hægt að gera betur. Ég held að við séum að gera margt gott eins og 

ég sagði áðan, við erum með fjölbreytt svið þar sem er verið að vinna með 

þetta. Eins og ég segi þá mætti kannski, hjálpa foreldrum og fjölskyldum 

meira. Í því að standa svona saman og mynda þessa heild sem er svo 
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mikilvæg. Svo auðvitað líka bara að halda áfram því að halda því að 

starfsfólki og kennurum og svoleiðis sko. Og bara gefa þeim nýjar 

hugmyndir hvernig megi vinna með þetta. Og þannig. 

Karen telur að það þurfi fleiri sérfræðinga og meiri tíma til þess að ná betri árangri í 

framtíðinni, eins og hún segir sjálf frá hér: 

Það sem mér finnst vanta er að fá meiri sérfræðinga hingað inn og aðstoða 

mann við að framfylgja þessum aðferðum og maður fái tíma og rúm til þess, 

ef þú ert með til dæmis félagsfærni eða hópefli í hóp þar sem þú ert með 

svona, við erum að tala um 25 til 30 nemendahóp, með svona gríðarlega 

ólíka einstaklinga og þá verða alltaf einstaklingar undir og það er alltaf 

einhver sem týnist í hópnum og þú nærð ekki til þeirra og þau ná ekki að tjá 

sig og ná ekki koma sínu fram.  

Upplifun Karenar er að hún skorti tíma og rúm til þess að vinna markvissara með 

félagsfærni, telur sig geta náð meiri árangur í því að efla félagsfærni ef hún fengi meiri 

tíma og aðstoð frá sérfræðing, eins og hún segir hér: 

Þannig að ég veit það ekki, ég hef allavegana kynnst nokkrum góðum 

aðferðum en mér hefur alltaf skort tíma og rúm til að vinna með þetta 

markvissara eins og maður vill gera, og geta leitað til sérfræðinga. Fá þá inn 

í tíma. En það hefur verið eitthvað um það hér en það hefur bara verið svo 

takmarkað. Það er bara þannig ég held bara til þess að ná betri árangri 

þurfum við mannskap og við þurfum tíma. 

Hulda vildi sjá félagsfærni vera meira út fyrir kennslustofuna, eins og hún segir hér: 

Já, það á bara að vera alveg eins og ég segi, ég myndi líka vilja að sjá það 

líka, þú veist félagsfærni, þjálfa er ekki bara hægt að þjálfa bara inní 

kennslustofum, það verður að færa þetta út í leikjum, leikurinn má vera 

meiri hluti af kennslu, tala nú um ekki, hlutverkaleiki, setja sig í spor, til 

dæmis að læra að setja sig í spor og já kenna þeim leikreglur. Leikreglur eru 

til þess að fara eftir þeim, ekki til þess að brjóta þær, og það er oft þannig 

að það eru einhverjir sterkir einstaklingar sem vilja breyta reglunum og það 

eru ekki allir með í því að breyta reglum. Og halda sig við reglurnar, því að 

þær eru svona og við förum eftir þeim svona. 
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Framtíðarsýn Huldu er að félagsfærni sé efld í verklegum aðstæðum, spilum, 

tómstundum og daglegu starfi til þess börn læri reglur sem geta fylgt allskonar leikjum, 

eins og hún segir hér frá: 

Maður hefur til dæmis séð í svona boltaleikjum og svona, að það er 

allskonar, allskonar reglur, þannig að og þessi veit það ekki og verður fyrir 

aðkasti af því að hann fór ekki eftir þessari reglu. Þannig að þetta, eins og ég 

segi, ég myndi vilja sjá meira að þjálfa félagsfærni í verklegu aðstæðum, 

spilum, tómstundum og allt í daglegu starfinu, ekki bara inn í skólastofunni, í 

einhverjum sérstökum lífsleikni tímum. Þannig að þetta verður það daglega. 

Svo sagði Hulda þetta líka: 

Já, ég sé alveg fyrir mér, að taka þetta út fyrir, ekki bara í stundatöflu einu 

sinni á viku, heldur að það sé í öllu daglegu starfi innan skólans. Og færa 

þetta út þannig að við séum á skólalóðinni, eða í frjálsum leik, að við séum 

að leiðbeina. 

Edda vildi sjá markvissari kennslu í því að efla félagsfærni, eins og hún segir hér: 

Já auðvitað, að vera með þetta markvissara í kennslu, sem er nottla verið að 

gera svoldið hérna í Reykjavík núna, að vera setja þetta inní 

menntastefnuna. Útaf því að þetta hefur verið, félagsfærni hefur kannski 

verið kennt í lífsleikni tímum hérna áður, og kannski notaðir sem 

uppfyllingar tímar oft. Og hérna það var kannski óbein félagsfærni kennsla í 

sumu, en það þarf að vera markvissara. 

Anna taldi að stjórnvöld ætti að axla ábyrgð á því að efla félagsfærni, þá með því 

sérstaklega að veita aukið fjármagn, eins og hún segir hér: 

Við getum alltaf gert betur, ég held að hvað þetta varðar, þá finnst mér 

kannski að stjórnvöld þurfi kannski að setja þarna, hvað á segja, setja 

ákveðið innslag, eða þau þurfa að setja einhverja fyrirmynd af því sem við 

getum, sérstaklega þá fjármagn, það kostar peninga og oft á tíðum, er þetta 

á kostnað einhvers annars, ég held að við verðum einmitt að efla þetta en 

stjórnvöld verða koma þarna inn í og við verðum að sjá kostina við þetta. 

Þeir sem sjá ekki kostina við að efla þetta og hafa þessa hugsun að þú bara, 
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hér áttu bara að vera læra stærðfræði og íslensku og svona, þá er mjög 

eðlilegt að þeim finnst ekki eigi að setja pening í þetta.  

Framtíðarsýn Önnu er að stjórnvöld myndu setja fjármagn í að efla félagsfærni svo 

skólar geti ráðið inn starfsfólk sem væri einungis að vinna að því að efla félagsfærni í 

skólum, eins og hún segir hér: 

En þetta kostar, þá að gera það. Og þetta kostar hvernig, jú vegna þess 

okkur vantar starfsfólk, starfsfólk sem getur einmitt eflt þetta. Kennararnir 

við eigum að gera þetta í lífsleikni tímanum og í bekkjarfundum, en kannski 

væri hægt að vera með tíma, þar sem fólk væri þá sérstaklega bara inn í 

þessu. Hreinlega bara bæta þessu inn sem einhverju sérstæku. En já 

tvímælalaust. 

Valgerður sagðist finna fyrir viðhorfs breytingum frá samfélaginu með aukinni 

áherslu á skóla að efla félagsfærni: 

Já ég held bara að það sé, ég held líka að það sé að gerast, þessi áhersla sem 

maður sér í rannsóknum og svoleiðis. þar að segja þessar félags, 

tilfinningarlegu færni er alltaf að verða sterkari og sterkari og æ meiri kröfur 

gerðar til við í skólanum sinnum því hlutverki, sérstaka að byggja upp 

forvarnir. Þannig að ég vona að þetta sé eitthvað komið til að vera. Ég vil 

bara endilega, eða mér finnst að þetta ætti að vera bara. Ég hef stundum 

sagt að með fyrsta bekk að það eigi ekkert að kenna þeim annað en að lesa 

og félagsfærni fyrsta árið. 

Auk þess sagði hún að hugtakið félagsfærni væri mjög fjölþætt og það þyrfti að 

koma ein skilgreining fyrir hugtakið og svo allir geta farið að vinna að sama markmiði, 

eins og að finna að réttu aðferðina til þess að efla félagsfærni. Valgerður sá einnig fyrir 

sér að í framtíðinni að hafa félagsfærni meira markvissara í kennslu og starfi, eins og 

hún segir hér: 

Já við getum gert miklu miklu meira af því að hafa það markvissa kennslu, 

markvisst starf, hafa samhangandi námskrá í félagsfærni til dæmis, mér 

finnst ótrúlega margt falla undir félagsfærni, ég held að við þurfum aðeins 

að svona átta okkur almennilega á því hvað hugtakið þýði. Þar sem þetta er 

risastórt og fjölþætt hugtak. Þannig að ég held að þetta blandist oft saman, 

sjálfsefling, félagsfærni, sjálfsmynd og efling hennar og svo framvegis. Ég 
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held að við þurfum að setjast yfir það og skýra það í kollinum á okkur og 

sérstaklega skipuleggja það hvernig við viljum hafa það. Svo þurfum við að 

velja rétt program innan gæsalappa, þar sem það er gríðarlegt úrval af til 

dæmis bara námsefni. 

Framtíðarsýn viðmælandana var að félagsfærni ætti að vera kennd oftar í viku og 

ætti ekki að vera sérstökum lífsleikni tíma, frekar ætti hún að vera hluti af öllu 

skólastarfinu, bæði fyrir innan skólaveggjanna og á skólalóðinni. Auk þess ætti 

félagsfærni kennsla að vera markvissari og að efla ætti foreldrasamstarf. Að lokum taldi 

einn viðmælandinn að hlutverk stjórnvalda væri að efla félagsfærni, með til dæmis 

auknu fjármagni til grunnskóla til þess að efla félagsfærni barna og ungmenna.  
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7 Umræða 

Rannsóknarspurning verkefnisins var hvaða aðferðum eru notaðar í einum grunnskóla 

til að efla félagsfærni barna og ungmenna? Undirliggjandi spurningar verkefnisins voru 

þrjár:  

• Hvert er viðhorf kennara og annarra sérfræðinga á mikilvægi félagsfærni?  

• Hvaða afleiðingar hefur slök félagsfærni á börn og ungmenni?  

• Hefur félagsfærni áhrif á sjálfsmynd barna og ungmenna?  

Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á mikilvægi félagsfærni og hvaða afleiðingar 

slök félagsfærni hefur á börn og ungmenni. Auk þess að kanna hvaða leiðir kennarar og 

aðrir sérfræðingar í einum grunnskóla nota til að efla börn og ungmenni í félagsfærni.  

Hér fyrir neðan verður rætt um þau þemu úr viðtölunum og þau sett í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Þemun voru aðferðir til þess að efla félagsfærni, sjálfsmynd, 

árangur af því að efla félagsfærni, slök félagsfærni, mikilvægi félagsfærni og 

framtíðarsýn. 

7.1 Aðferðir til þess að efla félagsfærni 

Umræddur grunnskóli viðmælanda minna vinnur eftir agastefnu jákvæðis aga. Allir 

viðmælendurnir notuðu jákvæðan aga til þess efla félagsfærni barna og ungmenna. Þær 

aðferðir í jákvæðum aga sem notast er við eru til dæmis, bekkjarfundir, samtöl, 

hróshringur, ræða málefni líðandi stundir og leikir. Einn viðmælandi taldi jákvæðan aga 

vera gott verkfæri í því að efla börn og ungmenni í félagsfærni vegna þess að lausnin 

liggur hjá nemandanum sjálfum, en kennarinn hjálpar þér og styður þig í að finna 

lausnina. Hugmyndafræðin byggir á því að börnin taki ábyrgð á eigin hegðun, kennarar 

leiðbeina nemendum sínum og beita ekki refsingum til þess að fá barnið til að hegða sér 

á viðeigandi hátt (Nelsen, 2006). 

Auk þess notuðu nokkrir viðmælendur aðrar aðferðir til þess að efla félagsfærni, 

eins og bækur, sjónrænar vísbendingar, CAT-kassann, ART- þjálfun, Vinir Zippýs, Stig af 

stigi, Verum vinir og vinahópa. Til að mynda fór einn viðmælandinn með bekkinn sinn í 

vettvangsferðir, notaði leiklist og leiki til þess efla félagsfærni. Markmið með 

vettvangsferðum var að þjálfa börn í því hegða sér á félagslegan viðurkenndan hátt á 

ólíkum stöðum. Misjafnt var hvort viðmælendur unnu með einstaklinga eða hópa. Einn 

viðmælandi taldi að best væri að byrja á því að vinna inn traust barnanna áður en hann 
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færi að efla félagsfærni. Vegna þess að margvíslegar ástæður gætu legið að baki slakrar 

félagsfærni. 

7.2 Sjálfsmynd 

Allir viðmælendurnir voru öll sammála um að félagsfærni hefði áhrif á sjálfsmynd barna 

og ungmenna. Einn viðmælandi taldi að félagsfærni og sjálfsmynd væri samtengt. Góð 

félagsfærni leiðir til góðrar sjálfsmyndar sem leiðir til þess að aðrir einstaklingar vilja 

eiga í samskiptum við þig og þar með hefur það góð áhrif líðan einstaklingsins um 

sjálfan sig. Auk þess kom frá einum viðmælanda að léleg félagsfærni kæmi oft út í 

lélegri sjálfsmynd. Einn viðmælandi tengdi sjálfsmynd og félagsfærni við val barna á 

vinahópi. Þar að auki taldi einn viðmælandi að barn sem væru stanslaust að lenda í 

átökum væri örugglega ekki ánægt með sjálft sig. Einnig taldi annar viðmælandi að slök 

samskiptahæfni og hegðunarerfiðleikar myndu hafa mikil áhrif á sjálfsmynd barna. Sýnt 

hefur verið fram á að einstaklingar með góða sjálfsmynd eru líklegri til þess að hafa 

minna af félagslegum vandmálum, þessir einstaklingar eru líklegri til þess að eiga marga 

vini og eru félagslega virkari (Elín Díana Gunnarsdóttir og Jóhanna Bergsdóttir, 2006). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er heilbrigð sjálfsmynd undirstaða góðrar 

félagsfærni. Þeir þættir í sjálfsmynd sem sýna fram á góða félagsfærni er til dæmis að 

einstaklingur geti komið fram við aðra af virðingu, tekið tillit til sjónarmiðum annarra, 

sett sig í spor annarra og nálgast aðra á jafningjagrundvelli (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Rannsókn Ybrandt (2008) um tengsl á milli sjálfsmyndar og hegðunarvandamála 

hjá 277 sænskum unglingum sýndi að jákvæð sjálfsmynd á unglingsárunum væri 

mikilvæg fyrir jákvæðan þroska unglinga og andleg heilbrigði (Ybrandt, 2008). 

7.3 Árangur af því að efla félagsfærni 

Í ljós kom í þemagreiningu að allir viðmælendurnir höfðu upplifað einhvern árangur í 

því að efla börn og ungmenni í félagsfærni. Auk þess kom fram að agastefna 

grunnskólans sem var jákvæður agi hefði áhrif á félagsfærni barna á jákvæðan hátt. 

Einn viðmælandi sá árangur af aukinni félagsfærni í gegnum framkomu þeirra við aðra. 

Annar viðmælandi sá aukna í félagsfærni í verki þegar nýir nemendur byrjuðu í 

umræddum skóla, þá var hann að leiðbeina nýju nemendunum frekar en að skamma 

þau, sem er aðferð í agastefnu jákvæðis aga. Rannsóknir hafa sýnt að agastefnan 

jákvæður agi hafi jákvæð áhrif á skólastarfið. Rannsókn sem gerð var í lágtekjuhverfi í 

Bandaríkjunum sýndi að á fjórum árum hefur brottrekstrum úr skóla fækkað úr 64 niður 

í fjórar, skemmdarverk minnkuðu einnig, frá 24 skiptum niður í tvö og kennarar greindu 
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frá því að kennslan, hegðun nemenda og námsárangur hafi batnað með aðferðum 

jákvæðs aga (Platt, 1979). Einn viðmælandi hafði fengið nemendur til sín sem tjáðu 

henni að hún hafi hjálpað þeim í erfiðum aðstæðum, sá viðmælandi hafði unnið með 

Vini Zippýs. Auk þess hafði sami viðmælandi unnið með hóp af börnum sem áttu í 

ágreiningi og við lok skólaárs var sá hópur barna orðin góðir félagar. Samkvæmt könnun 

á vegum Embættis landlæknis höfðu kennarar sem notuðu námsefnið Vinir Zippýs 

upplifað aukna félagsfærni hjá nemendum sínum og auk þess töldu kennarar að 

námsefnið auðveldaði skólastarfið. Samskipti á milli nemenda urðu betri, nemendur 

áttu auðveldara með að tjá sig og betri tengsl urðu á milli kennara og nemenda. Betri 

vinnufriður skapaðist í kennslu og kennarar upplifðu að þeir hefðu betri stjórn á 

bekknum. Þar að auki töldu kennararnir að vellíðan nemendanna hafi aukist og þeir 

væru að sýna meira samkennd og velvild (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Annar 

viðmælandi upplifði jákvæðari sjálfsmynd stelpna, stelpurnar höfðu verið frekar 

hlédrægar og til baka en nú eru þær farnar hafa sig meira í frammi, farnar að svara fyrir 

sig og láta kennarann sinn vita ef einhver vandamál er til staðar. Auk þess hafði einn 

viðmælandi farið í samstarf við tómstunda- og félagsmálafræðing með það markmiði að 

efla félagsfærni hjá bekknum sínum og viðmælandinn tók eftir miklum breytingum hjá 

bekknum sínum eftir samvinnu með fagaðlinum. Undirstaða þess að félagsfærniþjálfun 

beri árangur er fyrst og fremst að samvinna við heimilin, flestar félagsfærniþjálfanir eins 

og ART-þjálfun nær mestu árangri ef börnin fá tækifæri utan skóla að nota það sem þau 

hafa lært (Goldstein og McGinnis, 2003; Goldstein o.fl., 1998). Rannsóknir hafa sýnt að 

félagsfærniþjálfun ber árangur ekki síst með kennsluaðferðum verkefninsins Vinátta. 

Kennsluaðferðin ber árangur, samskiptfærni og samvinna jókst hjá börnunum, 

árásargirni og hvatvísi minnkaði. Auk þess voru minni líkur á því að börn upplifðu 

höfnun frá jafnöldrum sínu (Bierman o.fl., 2017). CAT-kassinn hefur einnig borið 

árangur í félagsfærniþjálfun og reynst gott hjálpartæki í félagslegum samskiptum, í 

almennri kennslu og í sérkennslu. Auk þess er hann í notkun á ýmsum stöðum á 

Norðurlöndum, til dæmis í Danmörku og á Íslandi (CAT, e.d.). 

7.4 Slök félagsfærni 

Slök félagsfærni hefur margar birtingarmyndir og afleiðingar hennar geta verið margar. 

Félagsfærni er ekki færni sem einstaklingur fæðist með og því er ekki hægt að ætlast til 

þess að hann sé með góða félagsfærni (Goleman, 1995: Roth og Striepling-Goldstein, 

2003: Bierman o.fl., 2017). Því er nauðsynlegt að foreldrar og kennarar geri sér grein 

fyrir mikilvægi þess að efla börn og ungmenni í félagsfærni. Einn viðmælandi taldi að 
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þau börn sem eru með slaka félagsfærni væru líklegri til þess að lenda í árekstrum við 

önnur börn, bæði í leik og starfi. Annar viðmælandi taldi að vanlíðan gætu fylgt börnum 

sem höfðu slaka félagsfærni og þau væru líklegri til þess að upplifa mótlæti og eymd. 

Einnig kom frá viðmælendum að slök félagsfærni ætti líka við um börn sem væru 

hlédræg og létu lítið fyrir sér fara, þessi börn eru líklegri til þess að gleymast. 

Einmannaleiki er eitt af þeim einkennum sem einkenndi slaka félagsfærni og væri ein af 

ástæðum þess að börn með slaka félagsfærni væru ekki að tengjast jafnöldrum sínum 

(Bierman o.fl., 2017). Auk þess töldu viðmælendur að aukin símanotkun í dag ýta undir 

félagslega einangrun. Skilningsleysi foreldra á mikilvægi félagsfærni og mikilvægi 

félagslegs tengsl við jafnaldra sína, eins og slök þátttaka í félagsmiðstöðvum og 

frístundaheimilum leiða til félagslega einangrun og þar með slaka félagsfærni barna og 

ungmenna. Einnig væru einstaklingar með slaka félagsfærni líklegri til þess að vera 

brotthvarfsrækari úr skóla og hægt væri að sjá fyrstu einkenni þess strax frá 

leikskólaaldri. Slök félagsfærni hefði áhrif á fullorðinsár og fullorðnir einstaklingar með 

slaka félagsfærni eru líklegri til þess að lenda oftar upp á kant við aðra og líklegri til þess 

að upplifa reiði, kvíða og dapurleika (Bierman o.fl., 2017). Nokkrir af viðmælendunum 

töldu að tengsl náms og félagsfærni væri að slök félagsfærni hefði áhrif á skólagöngu 

barna, eins og þau eru líklegri til þess að eiga samskiptaörðugleika við aðra nemendur 

og kennara, eiga erfitt með að fylgja almennum fyrirmælum og þurfa aðstoð við 

viðfangsefni daglegs lífs. Einstaklingar með slaka félagsfærni vita ekki hvernig þeir eiga 

að vera í ákveðnum aðstæðum og hvernig eigi að vinna með öðrum, og eru líklegri til 

þess að rekast á veggi og lenda í árekstrum (Meier o.fl., 2006). Einn viðmælandi taldi að 

nám væri félagsleg athöfn og hún væri samspil á milli samskipta og samvinnu í hópi. 

Hægt er að sjá að viðhorf viðmælenda sé sú sama í rannsókn Meier og félaga (2006) um 

að þeir nemendur sem eru slaka félagsfærni gengur verr í skóla, eiga erfið samskipti við 

kennara og eiga við hegðunarerfiðleika að stríða.  

7.5 Mikilvægi félagsfærni 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að félagsfærni væri mikilvæg. Einn viðmælandi 

taldi að félagsfærni myndi búa yfir forvarnargildi og efla ætti börn í félagsfærni svo hún 

hefði ekki áhrif á velgengni þeirra á fullorðinsár. Annar viðmælandi taldi að mikilvægt 

væri að byrja snemma að efla börn í félagsfærni og yfir langan tíma, eitt skipti væri ekki 

nóg. Einnig taldi hann að það væri mikilvægt að vinna með allan hópinn í heild, frekar 

en einstaklinga. Aðrir viðmælendur töldu að mikilvægi félagsfærninnar myndi liggja í 

tækifærunum í lífinu, sá sem er slakur í félagsfærni væri líklegri til þess að missa af þeim 
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tækifærum eins og fá ekki vinnuna eða makann sem hann þráir. Semsagt að hafa ekki 

eiginleikann að eiga heilbrigð samskipti við aðra er hann líklegri til þess að missa af 

hlutum sem hann óskar sér í lífinu. Félagsfærni var eitt skipti talið að vera 

grundvallaratriði fyrir einstaklinga til þess að þrífast í samfélagi, átt góð samskipti og 

ganga vel í námi. Félagsfærni var talin að vera lykilatriði í lífi fólks, bæði í skólagöngu og 

lífinu almennt (Bierman o.fl., 2017). Einn viðmælandi bendi á mikilvægi góðs 

félagsfærni á unglingsárunum, þar sem sjálfsmynd unglinga er á fullu að mótast og þeir 

fylgjast með öðrum, hvernig þeir birtast öðrum og hvaða skoðanir aðrir hafa á þá. Ef að 

einstaklingur hefur góða félagsfærni á unglingsárum er hann líklegri til þess að eiga góð 

samskipti við jafnaldra sína (Sigríður Björk Kristinsdóttir, 2008: Hesaria og Hejazi, 2011). 

Einnig taldi viðmælandinn að mikilvægi félagsfærni megi finna í val á félagsskap og 

vináttu, semsagt í gegnum félagsfærni læra börn hvað vinátta stendur fyrir. Annar 

viðmælandi taldi að kennarar gerðu sér grein fyrir mikilvægi félagsfærni, vegna þess 

hún væri kominn inn í námskrá og hugtakið væri orðið þekktara. Einnig taldi hann að 

allir kennarar myndu vilja útskrifa nemenda sem væri góður í félagsfærni, þar að segja 

einstakling sem væri sjálfstæður, sjálfsöruggur, ákveðinn og metnaðargjarn frekar en 

einstakling sem væri stærðfræðisnillingur og með 100% orðaforða í íslensku. Einn 

viðmælanda sá mikilvægi félagsfærni liggja í aðferðunum til þess að efla hana, eins og 

Vinir Zippýs. Hann taldi að það væri mikilvægt að efla börn í félagsfærni til þess að þau 

geta búið til bjargir fyrir sig í umhverfinu sem þau lifa í, sérstaklega fyrir börn sem búa 

við erfiðar heimilisaðstæður. Einnig taldi hann að það væri mikilvægt að starfsfólk í 

grunnskóla væru með sömu skoðanir um mikilvægi þess að efla félagsfærni svo skólinn 

yrði að griðarstað fyrir börnin. Auk þess lagði sá sami viðmælandi áherslu á mikilvægi 

þess að ná til allra barna og ungmenna í skólanum því grunnskólinn væri grunnur fyrir 

framtíð barna og ungmenna. Því væri mikilvægt að starfsmenn skóla séu til staðar til 

þess að grípa og hjálpum hverjum og einum einstakling. Viðmælandinn lagði fram góða 

lýsingu á mikilvægi félagsfærni, að hún væri eins og net, þar sem enginn smáfiskur fari í 

gegn.  

7.6 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn viðmælanda í tengslum við félagsfærni var til dæmis að auka þyrfti 

foreldrasamstarf til þess að efla börn í félagsfærni. Það væri fjölbreytt svið sem væru að 

vinna með félagsfærni barna en það þarf að kenna foreldrum hvernig þau eiga að efla 

hana hjá börnum þeirra. Annar viðmælandi taldi hins vegar að til þess að ná betri 

árangri í framtíðinni þyrfti að fá fleiri sérfræðinga á þessu sviði og meiri tíma í að efla 
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börn í félagsfærni. Önnur framtíðarsýn var að félagsfærni yrði hluti af öllu skólastarfi en 

ekki einungis sérstökum lífsleikni tímum, félagsfærni ætti að vera öllu daglegu starfi 

skólans. Einnig var framtíðarsýn annars viðmælanda að kennsla í félagsfærni ætti að 

vera markvissari og taldi hann við værum á réttri braut með það, eins og með nýju 

menntastefnuna. Einn viðmælandi vildi sjá stjórnvöld axla meiri ábyrgð á því að efla 

félagsfærni barna í framtíðinni, með því að auka fjármagn sem færi í þann málaflokk. Þá 

var hann að hugsa að fjármagnið myndi fara í það að ráða inn sérfræðinga í félagsfærni 

eða aðra fagaðila sem væru sérstaklega í því að efla félagsfærni barna. Auk þess taldi 

einn viðmælandi að viðhorfsbreytingar væru innan samfélagsins með aukinni áherslu á 

hlutverk skóla í að efla félagsfærni og vera með forvarnakennslu. 

 Ljóst er að ábyrgðin liggur hjá öllum, það er að segja foreldrum, skólastofnunum og 

öðrum stofnunum á að efla félagsfærni barna og ungmenna. Í félagsfærniþjálfun læra 

einstaklingar að þekkja muninn á milli félagslegrar viðeigandi hegðun og óviðeigandi 

hegðun. Auk þess læra einstaklingar í henni hvað skal gera og hvernig eigi að bregðast 

við í ákveðnum aðstæðum. Félagsfærni er ekki meðfædd heldur þarf að efla hana hjá 

börnum og ungmennum, hún lærist ekki sjálfskrafa. En hægt er að efla félagsfærni með 

ýmsum aðferðum en misjafnt er hversu mikla þjálfun hver og einn einstaklingur þarf 

(Schaffer, 1996: Roth og Striepling-Goldstein, 2003: Bierman o.fl., 2017). Helsti kostur 

við félagsfærni er að það er hægt að efla félagsfærni hjá öllum með félagsfærniþjálfun. 

Þess vegna er mikilvægt að einstaklingar sem vinna með börnum fyrst og fremst kynni 

sér mikilvægi hennar og sæki námskeið hvernig hægt er að efla hana (Bierman o.fl., 

2017: Menntastefna Reykjavíkurborgar, 2018). Til eru margar aðferðir til þess að efla 

félagsfærni. Félagsfærniþjálfun hefur verið til frá árinu 1970, síðan þá hefur 

félagsfærniþjálfun farið í gegnum margar breytingar og er sífellt í þróun (Bierman o.fl., 

2017).  

Í dag verja börn og ungmenni miklum tíma í skólanum því er mikilvægt að skólar séu 

meðvitaðir um mikilvægi félagsfærni. Ný menntastefna Reykjavíkurborgar Látum 

draumana rætast kom nýlega út þar sem lagt var áherslu á barnið sjálft og hag þess 

(Reykjavíkurborg, e.d. -a). Félagsfærni og sjálfsefling eru tveir þættir af fimm sem 

menntastefnan byggir á. Sem segir okkur að það er vitundarvakning í samfélaginu um 

mikilvægi félagsfærni og sjálfsmyndar. Hlutverk grunnskóla er að skapa skilyrði fyrir því 

að efla sjálfstraust og félagsfærni barna í skólastarfi. 

Þau tækifæri sem felast í félagsfærni eru félagsleg þekking og getan til þess þekkja 

hegðun. Einstaklingar með góða félagsfærni taka þátt í félagslegum samskiptum og 

félagslegum aðstæðum án fyrirhafnar (Bierman o.fl., 2017). Hægt er að efla félagsfærni 
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barna og ungmenna á marga vegu (Lochman og Salekin, 2003). Í flestum tilvikum efla 

kennarar félagsfærni í lífsleikni tímum. Í umræddum grunnskóla er agastefnan jákvæður 

agi, kennararnir notuðu hana mikið innan sem og utan kennslustofunnar, eins og með 

bekkjarfundum, ræða um málefni líðandi stundar og í árekstrum sem börnin lendu í 

utan kennslustofunnar. Aðferðir eins og Vinir Zippýs, Stig af stigi, ART þjálfun, Vinátta, 

CAT-kassinn, vettvangsferðir og samtalsmeðferðir, allar þessar aðferðir efla félagsfærni. 

Misjafnt var hjá viðmælendunum hvort þau unnu með einstaklinga eða hópa. Með 

félagsfærniþjálfun er börnum kennt að takast á við daglegt líf og stuðla að jákvæðum 

samskiptum við aðra (Goldstein og McGinnis, 2003). Með því að þjálfa börn í 

félagsfærni erum við að draga úr streitu og vanlíðan (Goldstein og McGinnis, 2003).  

Slök félagsfærni getur birst á marga vegu hjá börnum og ungmennum, eins og að 

þekkja ekki hverjar skráðu og óskráðu reglurnar eru í samskiptum, eru skilin útundan 

eða eru höfnuð af jafnöldrum sínum (Goleman, 1995). Það sem einkennir börn og 

ungmenni með slaka félagsfærni er þau geta verið hvatvís, ágeng í samskiptum, 

árásargjörn, eiga námsörðugleika að stríða og jafnvel hegðunarerfiðleika og aðrar 

óviðeigandi hegðun Bierman o.fl., 2017: Goleman, 1995: Glick og Gibbs, 2011: Meier 

o.fl., 2006). 

Félagsfærni og sjálfsmynd tengjast og hafa áhrif á hvort annað. Sjálfsmynd 

einstaklinga er sífellt í þróun og einstaklingar sem eru með góða félagsfærni eru líklegri 

til þess að vera með heilbrigða sjálfsmynd, vegna þess að þau hafa trú á eigin getu og 

eru síður líklegri til þess að vera hafnað af jafnöldrum sínum. Þar með er hægt að draga 

þá ályktun að félagsfærni hafi áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2006: Aðalnámskrá grunnskóla, 2011: Erikson, 1968: Dehart o.fl., 

2006).  
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8 Lokaorð 

Það er á ábyrgð okkar allra að efla félagsfærni barna og ungmenna. Því er mikilvægt að 

gott samstarf sé á milli skóla og foreldra. Mikil ábyrgð liggur hjá grunnskólum að efla 

félagsfærni barna og ungmenna. Flestir sem starfa sem kennarar efla félagsfærni í 

lífsleiknitímum, einn viðmælandi rannsóknarinnar taldi að honum vanti tíma og rúm 

fyrir félagsfærni. Sem segir okkur það við þurfum enn meiri vinnu í því að skapa 

rými/tíma inn í grunnskólum við að efla félagsfærni barna og ungmenna. Þó að 

þekkingin og skilningur á mikilvægi félagsfærni sé til staðar þarf líka að skapa rými og 

tíma fyrir kennara að sinna félagsfærni hjá nemendum sínum. Einhver breyting þarf að 

eiga sér stað í skólaumhverfinu eins og einn viðmælandi rannsóknarinnar sagði að það 

þyrfti að fá einhvern sérfræðing til þess að sinna þessu, sem er reyndar, til dæmis í 

umræddum skóla eru þroskaþjálfar starfandi sem sinna töluvert þessu starfi, sú 

vitneskja kom frá öðrum viðmælanda. Að þessu sögðu telur höfundur þessarar ritgerðar 

vera tilvalið að fá tómstunda- og félagsmálafræðing í slíkt starf.  

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í bæði félagsfærni og sjálfsmynd barna. Því er 

mikilvægt efla foreldrasamstarf. Eins og einn viðmælandi sagði að foreldrar geri sér ekki 

grein fyrir mikilvægi félagsmiðstöðva og frístundaheimila. Félagsmiðstöðvar og 

frístundaheimili er tilvalin vettvangur fyrir börn og ungmenni til þess að spreyta sig í 

félagsfærni sinni og á þessum vettvangi er yfirleitt að finna fagmenntað starfsfólk sem 

gerir sér grein fyrir mikilvægi félagsfærni og kunna aðferðir til að efla hana.  

Margir telja að bóklegt nám sé það mikilvægasta í lífi barna, sem það er. En til þess 

að barni vegni vel í námi þarf félagsfærnin að vera til staðar. Til að ganga vel í námi þá 

þarftu að geta unnið með öðrum, geta átt árangursrík samskipti við aðra, leyst 

ágreiningsmál á áhrifaríkan hátt og séð sjónarhorn annarra. Sérstaklega þegar börn fara 

í framhaldsskóla og í háskóla þá reynir á samvinnu með öðrum nemendum og mikilvægi 

þess að bera virðingu fyrir sjónarhornum annarra. Ef einstaklingar hafa ekki færnina til 

þess eru þau líklegri til þess að flosna upp úr námi og einangra sig félagslega. 

Sjálfsmynd tengist þessu einnig, ef þú ert með slaka félagsfærni ertu líklegri til þess að 

hafa lélega sjálfsmynd vegna þess þú ert að lenda í árekstrum við jafnaldra þína vegna 

samskiptaörðugleika og þar með ertu líklegri til að upplifa vanlíðan og gæti misst trú á 

sjálfum þér og getu þína á hvað þú getur. Eins og þú missir trú á sjálfum þér í náminu, 

upplifir vonleysi þegar þú átt að leysa verkefni og gefst þar af leiðandi upp.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

➢ Nafn 

➢ Við hvað starfar þú? 

➢ Hvað hefuru unnið lengi sem XX? 

➢ Hvað telur þú að félagsfærni vera? 

➢ Hvað telur þú sjálfmynd barna og ungmenna vera? 

➢ Hver eru þín markmið í því að efla félagsfærni ? 

➢ Hvaða aðferðir notar þú til þess efla félagsfærni barna og ungmenna? 

➢ Telur þú þig upplifa árangur í því að efla börn og ungmenni í félagsfærni? - 

nefndu dæmi 

➢ Telur þú að lítil eða léleg félagsfærni barna og ungmenna geti hindrað þau í 

daglegu lífi? 

o Ef svo, af hverju? – nefndu dæmi  

➢ Telur þú að lítil eða léleg félagsfærni barna og ungmenna almennt geti hindrað 

þau í daglegu starfi í skólanum? 

o Ef svo, af hverju? – nefndu dæmi  

➢ Hvaða forvarnargildi telur þú séu í því að efla félagsfærni barna og ungmenna? 

➢ Telur þú að félagsfærni hafi áhrif á sjálfsmynd barna og ungmenna? 

o Ef svo, af hverju? - nefndu dæmi 

➢ Telur þú það sé mikilvægt sé að efla börn og ungmenni í félagsfærni? 

o Ef svo, af hverju? - nefndu dæmi 

➢ Telur þú það sé mikilvægt að vekja athygli á þessu málefni? 

o Ef svo, af hverju? 

➢ Telur þú að almennt séð að við getum gert eitthvað betur í að efla börn og 

ungmenni í félagsfærni? 

o Ef svo, hvernig? - nefndu dæmi 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við M.ed.-

skrif. 

 

Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu.  

Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningu.  

Markmið rannsóknar er að fá innsýn í hvaða leiðir kennarar og aðrir sérfræðingar í 

grunnskólum fer til þess að efla félagsfærni barna og ungmenna í grunnskóla. 

Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við kennara og aðra sérfræðinga í einum 

grunnskóla í Reykjavík. Viðtölin mun koma til með að veita frekari innsýn hvaða aðferðir 

eru notast við til þess að efla félagsfærni.  

Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd.  

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 ______________________________________ 

 


