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Formáli%

Verkefni! þetta! er! lokaverkefni! til! M.Ed.! gráðu! í! Faggreinakennslu!
grunnskóla! við! menntavísindasvið! Háskóla! Íslands,! með! áherslu! á!
kennslu! unglingastigs.! Vægi! verkefnisins! er! 30! einingar.! Markmið!
verkefnisins!er!að!varpa! ljósi!á!mikilvægi!þess!að!samþætta! lífsleikni!og!
leiklist! á! heildrænan! hátt! með! grunnþættina! sköpun! og! heilbrigði! og!
velferð! að! leiðarljósi.! Jafnframt! er! kynnt! námsefni! fyrir! nemendur! á!
unglingastigi! grunnskóla! með! það! að! markmiði! að! þroska! með!
nemendum! jákvæða! sjálfsmynd! og! efla! tilfinningagreind! þeirra.! Með!
námsefninu! verður! leitast! við! að! taka! saman! hina! ýmsu! þætti! sem!
viðkoma!fordómum,!áhættuhegðun,!forvörnum!og!tilfinningagreind.!!

Leiðsögukennari! var! Ása! Helga! Ragnarsdóttir! aðjunkt! við!
kennaradeild! Háskóla! Íslands.! Sérfræðingur! var! Ásgrímur! Angantýsson!
lektor!við!Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!Færi!ég!þeim!bestu!þakkir!
fyrir! faglega! leiðsögn,! góðar! ábendingar! og! hvatningu.! Fyrir! yfirferð! og!
aðstoð! þakka! ég! þeim! Lilju! Sólrúnu! Jónsdóttur,! Guðmundi! Grétari!
Karlssyni! og!móður!minni,! Jónínu! Holm! kærlega! fyrir.! Sérstakar! þakkir!
fær!unnusti!minn!Eiríkur!Arnar!Björgvinsson!fyrir!ómetanlegan!stuðning!
og!aðstoð.!!

!!
!
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Ágrip%

Markmið! og! hlutverk! skóla! er! að! undirbúa! nemendur! fyrir! þátttöku! í!
lýðræðissamfélagi.! Þjóðfélagi! sem! er! í! stöðugri! þróun! og! þurfa! nemendur!
félags9,! tilfinninga9! og! ekki! síður! siðferðislegan! undirbúning! til! að! takast! á!
við!þær!kröfur.!Mikilvægt!er!að! leggja!áherslu!á!að!efla! sjálfstæða!hugsun!
nemenda,! frumkvæði! og! hæfni! þeirra! til! samstarfs.! Í! því! felst! að! aðstoða!
nemendur!við!að!gera!grein!fyrir!eigin!styrkleikum,!bæði!þeim!sem!snúa!að!
fræðilegri! þekkingu! og! verklegri! færni.! Til! þess! að! efla! þá! þætti! þarf!
fjölbreytileg!viðfangsefni! í!kennslu!þar!sem!nemendur!fást!við!mismunandi!
verkefni!og!samþætta!þekkingu!sína!og!leikni.!!

Markmið! verkefnisins! er! að! varpa! ljósi! á! mikilvægi! þess! að! samþætta!
lífsleikni!og! leiklist!á!heildrænan!hátt!með!grunnþættina!sköpun,!heilbrigði!
og!velferð!að!leiðarljósi.!Fræðimenn!á!borð!við!Ken!Robinson,!Elliot!Eisner,!
John! Dewey,! Daniel! Goleman! og! Howard! Gardner! eru! sammála! um!
mikilvægi! skapandi! hugsunar! og! að! nota! fjölbreytta! kennsluhætti! til! að!
virkja! þá! hæfni! sem! nemendur! þurfa! að! búa! yfir! við! lok! skólaskyldunnar.!
Áherslur! í! námi! hafa! breyst! í! takt! við! tímann! og! hefur! verið! lögð! meiri!
áhersla!á!að!hver!nemandi!fái!að!njóta!sín!í!skólakerfinu!og!stunda!nám!sem!
er!í!takt!við!áhuga,!getu!og!hæfni.!!

Í! verkefni! þessu! er! kynnt! námsefni! fyrir! lífsleikni! sem! höfundur! samdi!
fyrir! nemendur! í! 8.! 9! 10.! bekk.! Námsefnið! miðar! að! því! að! þroska! með!
nemendum! jákvæða! sjálfsmynd! nemenda! og! vitund! um! eigin! tilfinninga9
greind.! Áhersla! er! lögð! á! fjölbreyttar! kennsluaðferðir,! einkum! kennslu9
aðferðir! leiklistar.! Að!mati! höfundar! eru! sífellt! fleiri! nemendur! sem! þurfa!
mismunandi!leiðir!í!kennslu!til!þess!að!hafa!jöfn!tækifæri!og!aðrir!til!að!læra!
þar!sem!nemendur!hafa!ólíkan!námsstíl!og!mikilvægt!er!að!það!reyni!á!sem!
flestar!greindir!nemenda.!Nemendur!hafa!hæfni!á!ólíkum!sviðum!og!henta!
því! ekki! alltaf! hinar! hefðbundnu! kennsluaðferðir.!Með! námsefninu! verður!
leitast! við! að! taka! saman! hina! ýmsu! þætti! sem! viðkoma! fordómum,!
áhættuhegðun,!forvörnum!og!tilfinningagreind.!Hugmyndin!að!námsefninu!
kviknaði! þegar! höfundur! las! bókina! Englar! Alheimsins! eftir! Einar! Má!
Guðmundsson.!Bókin! lýsir!heimi!hins!geðveika,!einsemd!hans,!útskúfun!og!
átökum! hans! við! sjálfan! sig! og! samfélagið! og! verða! í! námsefninu! nokkur!
verkefni!sem!tengjast!efni!bókarinnar.!!

!
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Abstract%

Just%as%you%are:%Lessons%in%life%skills%education%that%are%based%on%
strengthening%positive%selfAimage%in%students,%with%the%focus%on%the%

awareness%of%emotional%intelligence%

!
The!schools!objective!and!role!is!to!prepare!the!students!to!participate!in!a!
democratic! society.! In! a! society! which! is! constantly! evolving! and! the!
students!require!social,!emotional,!and!not!least!moral!preparation!to!deal!
with! these! requirements.! It! is! important! to! focus! on! strengthening! the!
students’!independent!thinking,!their!initiative!and!ability!to!work!together.!
This!involves!helping!the!students!to!be!aware!of!their!own!strengths,!both!
that!are!related!to!theoretical!knowledge!and!vocational!skills.! In!order!to!
promote! these! factors! the! teaching! needs! to! have! different! challenges!
where! the! students! are! involved! in! different! tasks! and! to! integrate! their!
knowledge!and!skills.!

The!objective!of! this!essay! is! to!highlight! the! importance!of! integrating!
life! skills! and! drama! in! a! holistic! way! with! basic! elements! in! mind,! e.g.!
creation,!health!and!welfare.! Scholars! such!as!Ken!Robinson,! Elliot! Eisner,!
John! Dewey,! Daniel! Goleman! and! Howard! Gardner! agree! on! the!
importance! of! creative! thinking! and! to! use! many! different! teaching!
methods!and!to!use!diverse!methods!to!activate!the!skills!that!the!students!
need! to! possess! at! the! end!of! compulsory! school.! The! focus! in! education!
has! changed! with! time! and! there! is! greater! focus! on! each! student! that!
he/she!flourishes!in!the!school!system!and!can!study!in!the!line!with!his/her!
interests,!abilities!and!skills.!

This!essay! is!about! introducing!curriculum!for! life! skills! that! the!author!
wrote!for!students!in!8th!to!10th!grade.!The!curriculum!is!aimed!to!develop!
positive! self! image! and! awareness! of! the! students’! own! emotional!
intelligence.!The!emphasis!is!on!the!variety!of!teaching!methods,!especially!
when! teaching! drama.! In! author´s! opinion! there! are! more! and! more!
students! that! need! different! ways! of! teaching! in! order! to! have! equal!
opportunities! like!other!students! to! learn!because!students!have!different!
learning!methods! and! it! is! important! that! it! fits! a! broad! spectrum! of! the!
students!intelligence.!The!students!have!different!skills!and!normal!teaching!
methods! are! not! always! appropriate.! The! attempt! with! the! subject! is! to!
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compile! the! various! factors! that! are! relevant! to! the! stigma,! risk!behavior,!
prevention,!and!emotion!intelligence.!The!idea!regarding!this!subject!arose!
when!the!author!read!the!book!Englar'Alheimsins!by!Einar!Gudmundsson.!
The! book! describes! the!world! of! a!mentally! ill! person,! his! loneliness! and!
exclusion,!and!his!confrontations!with!himself!and!the!community!around.!
There! will! be! few! tasks! related! to! topics! of! the! book! mentioned! in! this!
essay.!
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1 Inngangur%%

Með! tilkomu! nýrrar! Aðalnámskrár! grunnskóla! hefur! borið! á! kröfum!
skólanna! til! að! undirbúa! nemendur! undir! aukna! þátttöku! í! samfélaginu.!
Áhersla! liggur! á! hlutverk! og! uppeldisábyrgð! menntastofnana! til! að! efla!
sjálfstæða! hugsun! nemenda,! frumkvæði! og! hæfni! þeirra! til! samstarfs.!
Stórum! hluta! bernsku! sinnar! verja! börn! og! unglingar! í! skóla! og! er! því!
mikilvægt! að! skapa! þeim! góð! skilyrði! með! áherslu! á! ! félags9! og!
tilfinningalega! þætti.! Eitt! af! markmiðum! skóla,! líkt! og! sett! er! fram! í!
Aðalnámskrá!grunnskóla,!er!að!efla!sjálfsvitund!nemenda!og!félagsfærni.!Að!
nemendur! öðlist! raunsæja! og! heilbrigða! sjálfsmynd,! læri! að! þekkja! eigin!
tilfinningar,! veikleika! og! styrkleika,! læri! að! trúa! á! eigin! getu! og! eiga! í!
jákvæðum!og!árangursríkum!samskiptum!við!aðra!einstaklinga!(Mennta9!og!
menningarmálaráðuneytið,! 2011:13,! 2013:34,38).! Námsgreinin! lífsleikni!
gegnir! mikilvægu! hlutverki! þegar! kemur! að! uppeldisábyrgð! skólans.!
Markvisst! er! unnið! að! því! að! efla! hæfni! nemenda! og! undirbúa! þá! undir!
þátttöku! í! lýðræðisþjóðfélagi.!Nemendur! fá! tækifæri! til! að! læra! að! þekkja!
sjálfan! sig! og! tilfinningar! sínar! og! mismunandi! birtingaform! þeirra! (Elias,!
Zins,!Weissberg,!Frey,!Greenberg,!Haynes,!Kesslen,!Scwwab9Stone!&!Shriver!
1997:2;!Goleman,!2000:!47,2829283;!Morris,!2012:698).!

Eitt!af!hlutverkum!grunnskóla!er!að!stuðla!að!víðsýni!hjá!nemendum!og!
veita!þeim!tækifæri! til!að!nýta!sköpunarkraft!sinn!og!afla!sér!þekkingar!og!
leikni.! Skólastarf! sem! leggur! áherslu! á! skapandi! vinnu! og! samþættingu!
námsgreina! gefur! nemendum! aukin! tækifæri! til! að! tjá! sig,! vinna! með!
öðrum,!meta!umhverfið! á! gagnrýninn!hátt! og! takast! á! við!nýjar! aðstæður!
(Lilja! M.! Jónsdóttir,! 1996:10;! Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,!
2011:10916,24926,35936;! NACCCE,! 1999:21922,! UNESCO,! 2007:5).! Þær!
námsgreinar!sem!eiga!þátt!í!að!þroska!sköpunargáfu!nemenda!og!stuðla!að!
auknum! tilfinninga9! og! félagsþroska! eru! meðal! annars! listgreinar! sem!
þroska! jafnframt! sjálfsmynd! og! sjálfsþroska! nemenda! (Mennta9! og!
menningarmálaráðuneytið,! 2013:24,1409141).! Leiklist! heyrir! undir! list9
greinar! og! eru! fræðimenn! á! hennar! sviði! sammála! um! að! leiklistin! gefi!
möguleika! á! lifandi! og! áhugaverðri! leið! í! námi.! Leiklist! getur! verið! hentug!
leið!fyrir!kennara!til!að!miðla!efni!til!nemenda!á!lifandi!hátt,!glæða!áhuga!og!
virkja!nemendur.! Leiklist!höfðar! til!mismunandi! greindar!nemenda!og!þeir!
upplifa!lærdóminn!á!annan!hátt!en!kennsluaðferðir!leiklistar!miða!að!því!að!
dýpka! skilning! nemenda! á! sjálfum! sér,! mannlegu! eðli! og! samfélagi.!
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Nemendur!nýta!þekkingu!og!færni!til!að!leita!lausna!á!vandamálum,!skoða!
mannlega! eiginleika! og! samskipti! og! hjálpa! nemendum! að! setja! sig! í! spor!
annarra! (Ása!Helga!Ragnarsdóttir! og!Rannveig!Björk!Þorkelsdóttir,! 2010:2;!
Baldwin,!2004:62;!Dickinson!&!Neelands,!2006:38;!Heathcote,!1984:12,549
55,61,90992).!!

Markmið! verkefnisins! er! að! varpa! ljósi! á! mikilvægi! þess! að! samþætta!
lífsleikni!og! leiklist!á!heildrænan!hátt!með!grunnþættina!sköpun,!heilbrigði!
og! velferð! að! leiðarljósi.! Áherslur! í! námi! hafa! breyst! í! takt! við! tímann! og!
lögð! hefur! verið! meiri! áhersla! á! að! hver! nemandi! fái! að! njóta! sín! í!
skólakerfinu! og! geti! stundað! nám! sem! er! í! takt! við! áhuga! og! hæfni.! Í!
verkefninu! er! kynnt! námsefni! fyrir! lífsleikni! sem! höfundur! samdi! fyrir!
nemendur! í! 8.! 9! 10.! bekk.! Námsefnið! miðar! að! því! að! þroska! með!
nemendum! jákvæða! sjálfsmynd! með! áherslu! á! aukinni! vitund! um! eigin!
tilfinningagreind.!Höfundur!sótti!innblástur!í!fræði!Howard!Gardners,!Daniel!
Golemans,! Elliots! Eisners,! Ken! Robinsons,! John! Deweys,! Mihaly!
Csikszentmihalyi!og!Martin!Seligmans!ásamt!öðrum!þekktum!fræðimönnum!
sem! eiga! það! allir! sameiginlegt! að! hafa! áhrif! á! hugsun! okkar! um!
menntakerfi.!Námsefnið!ber!heitið!Eins'og'þú'ert!og!vísar!heitið!til!þess!að!
efla!með!nemendum!jákvæða!sjálfsmynd!sem!einkennist!af!sjálfsvirðingu!og!
sjálfsöryggi.! Að! þeir! standi!með! sjálfum! sér,! treysti! á! eigið! innsæi! og! séu!
ánægðir!með!sjálfan!sig.!!

Bókin! Englar' Alheimsins! eftir! Einar! Má! Guðmundsson! er! kveikjan! ! að!
námsefninu.!Bókin!lýsir!af!miklu!innsæi!heimi!hins!geðveika,!einsemd!hans,!
útskúfun! og! átökum! hans! við! sjálfan! sig! og! samfélagið.! Með! námsefninu!
verður!leitast!við!að!taka!saman!hina!ýmsu!þætti!sem!viðkoma!fordómum,!
áhættuhegðun!og!forvörnum!og!tilfinningagreind!og!tengjast!allir!þættirnir!
efni!bókarinnar.!!

1.1 Aðferðafræði%%

Leitast!var!við!að!nota!fjölbreyttar!aðferðir!við!rannsóknarvinnu.!Skoðað!var!
það!efni!sem!til!er!og!þær!kennsluaðferðir!sem!notaðar!verða!í!námsefninu!
verða!tengdar!við!það.!!

Leitast! var! við! að! svara! rannsóknarspurningunni:! Hvernig' getur'
námsefnið'„Eins'og'þú'ert”'byggt'upp'jákvæða'sjálfsmynd'nemenda'og'eflt'
vitund' þeirra' um' eigin' tilfinningagreind?! Tilgátur! að! svari! voru! tvær.! Sú!
fyrsta!er!að!námsefnið!býður!upp!á!fjölbreyttar!kennsluaðferðir!og!skapandi!
verkefnavinnu! sem! miða! að! því! að! þroska! með! nemendum! jákvæða!
sjálfsmynd!og!stuðla!að!velferð!og!efla!læsi!nemenda!á!umhverfi!sitt.!Önnur!
tilgátan!er!að!með!því!að!þekkja!eigin!tilfinningar!læra!nemendur!að!þekkja!
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eigin! styrk9! og! veikleika,! hafa! trú! á! eigin! getu! og! hæfni! til! að! takast! á! við!
fjölbreytileg!viðfangsefni.!Nemendur!gera!sér!einnig!betur!grein! fyrir!þeim!
áhrifum!sem!tilfinningar!hafa!á!hugsanagang!þeirra!og!dómgreind.!!

1.2 Val%á%viðfangsefni%

Í! námi! sínu,! Faggreinakennsla! grunnskóla,! fékk! höfundur! það! verkefni! að!
semja!myndlíkingu! sem! lýsti! honum! sem! kennara.! Þessi!myndlíking! hefur!
ætíð!verið!í!huga!höfundar!við!kennslu!og!tengist!meðal!annars!vali!hans!á!
viðfangsefninu:!!!

„Leikandi' námskennarinn”.' Slíkur' kennari' býr' yfir' fjölbreyttri'
kunnáttu' og' kann' að' gera' kennsluaðferðir' sem' einkennast' af'
fjölbreytileika' og' fróðleik.' Nemendur' vinna'mikið' saman,' efla'
hópandann'og'um'leið'vinna'þeir'verkleg'verkefni'þar'sem'þeir'
hafa' eitthvað' í' höndunum.' „Leikandi' námskennarinn”' leggur'
ekki'mikla'áherslu'á' lokapróf'heldur'miðar'meira'við'fjölbreytt'
námsmat' yfir' allt' skólaárið.' Hann' horfir' meira' á' hvað'
nemendur'geta'frekar'en'geta'ekki'og'hann'reynir'að'koma'til'
móts'við'þarfir'allra'nemenda'sinna”.''

Höfundur!hefur!alla!tíð!verið!mikill!áhugamaður!um!skapandi!skólastarf!og!
fjölbreytta! kennsluhætti! og! þær! aðferðir! sem! efla! og! styrkja! sjálfsöryggi!
nemenda,! hvetja! þá! áfram! og! fá! þá! til! að! hugsa! um! viðfangsefni! út! frá!
mismunandi! sjónarhornum.! Að! auki! hefur! hann! góða! reynslu! af! því! að!
samþætta!kennsluaðferðir! leiklistar! við!aðrar!námsgreinar!en!helsti! kostur!
leiklistar! í! námi! að! hans! mati! er! samþættingin! og! tækifærin! sem! leiklist!
býður! upp! á.! Kennsluaðferðir! leiklistar! ná! fram! ákveðinni! samfellu! í!
kennslustundum!og!styðja!við!nám!nemenda!á!mörgum!sviðum.!Rannsóknir!
hafa!jafnframt!sýnt!fram!á!að!leiklist!í!námi!gefur!nemendum!aukin!tækifæri!
til!að!dýpka!þekkingu!sína!á!viðfangsefninu!og!eykur!áhuga!þeirra!á!náminu!
(Ása! Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk! Þorkelsdóttir,! 2010:7;! Chan,!
2009:1919209).!!

1.3 Skilgreiningar%á%hugtökum%

Hér!verða!skilgreind!helstu!hugtök!sem!fjallað!er!um!í!verkefninu.!!

1.3.1 Sköpun%

Að! skilgreina! sköpun! (e.! creativity)! getur! reynst! flókið! þar! sem! margar!
tilgátur! hafa! verið! settar! fram.! Sálfræðingurinn! Mihaly! Csikzentmihalyi!
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(1997:21922)! skilgreinir! sköpun! sem! ákveðna! athöfn! sem! hefur! áhrif! á!
menningu! eða! þætti! innan! hennar.! Hann! heldur! því! fram! að! skapandi!
einstaklingar! eigi! auðveldara! með! að! aðlagast! nýjum! og! breyttum!
aðstæðum!og!séu!úrræðagóðir.!Anna!Craft,!Ken!Robinson!og!Lars!Lindström!
koma! einnig! með! svipaða! skilgreiningu.! Craft! fjallaði! um! sköpun! sem!
ákveðið!ferli!þar!sem!þróaðar!eru!nýjar!hugmyndir!sem!leysa!vandamál!eða!
uppfylla!ákveðnar!þarfir!(Craft,!2001:13).!Að!sögn!Robinsons!er!sköpun!ferli!
eða!athafnir!sem!byggja!á!ímyndunarafli!sem!leiðir!til!þess!að!nýr!skilningur!
þróast! og! hafi! í! sér! gildi! fyrir! einstaklinginn! (Robinson,! 2001:1419142).!
Hugmyndir! Lindströms! eru! samhljóma! Crafts! og! Robinsons! en! Lindström!
heldur!því!fram!að!sköpun!eigi!sér!stað!á!mörgum!sviðum!og!feli!í!sér!getu!
einstaklings! til! að! skoða!viðfangsefni!út! frá!mismunandi! sjónarhornum,!að!
tileinka!sér!ólík!viðhorf,!að!nýta!bæði!félagslegar!og!menningarlegar!bjargir!
og! átta! sig! á! vandamálum! sem!geta! komið!upp!og! finna! leiðir! til! að! leysa!
þau!(Lindström,!2006:56958).!!

Sköpun!er!einn!af!grunnþáttunum!sex!sem!settir!eru!fram!í!Aðalnámskrá!
grunnskóla!og!eru!undirstaða!allrar!menntunar.!Sköpun!sem!grunnþáttur!er!
ekki!bundinn!við! listgreinar! fremur!en!aðrar!námsgreinar!þó!hún!sé! tengd!
listum!og! listnámi.!Sköpun!er!nauðsynlegur!þáttur! í!allri!menntun!og!segja!
má!að!hún!nái!til!allra!grunnþáttanna.!Hún!er!leið!upplýsts!einstaklings!til!að!
læra!eitthvað!nýtt!á!hverjum!degi!og!felur!í!sér!að!viðfangsefnið!er!mótað,!
búið! til! eða! gert! eitthvað! nýtt! eða! öðruvísi! en! hefur! áður! verið! gert!
(Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2011:11912).! Sköpun! verður! að!
hafa! gildi! fyrir! nemendur,! vera! nothæf,! árangursrík! eða! ánægjuleg.!
Mikilvægt!er!að!efla!með!nemendum!gagnrýna!hugsun!svo!þeir!geti!metið!
hvaða!hugmyndir!ganga!upp!og/eða!hvernig!hægt!sé!að!finna!nýjar!aðferðir!
sem!opna!nýja!möguleika.!(NACCCE,!1999:33).!!

Verkefni!þetta!miðar!við!þá!skilgreiningu!að!sköpun!feli!í!sér!frumkvæði!
og! innsæi.! Nemendur! byggja! á! fyrri! þekkingu! og! reynslu! og! efla!
ímyndunarafl! sitt.! Miðað! er! við! að! skapandi! kennsla! efli! sköpunargáfu!
nemenda,!þroska!þeirra!og!stuðli!að!gagnrýninni!hugsun.!!

1.3.2 Heilbrigði%og%velferð%

Hugtökin! heilbrigði! og! velferð! er! oft! erfitt! að! skilgreina! eins! og! hugtakið!
sköpun.! Samkvæmt! Aðalnámskrá! grunnskóla! byggist! heilbrigði! á! andlegri,!
líkamlegri! og! félagslegri! vellíðan! sem! ræðst! af! samspili! einstaklings,!
aðstæðna!og!umhverfis! (Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,! 2011:21).!
Fræðimennirnir!Martin!Seligman!og!Mihaly!Csikszentmihalyi!hafa!fjallað!um!
hugtökin! heilbrigði! og! velferð! í! skrifum! sínum! um! jákvæða! sálfræði.! Þeir!
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útskýra! heilbrigði! sem! ákveðið! atferli! sem! byggir! á! styrkleika! og! dygðum!
sem! leiðir! til! bættrar! heilsu! og! velferðar.! Velferð! samkvæmt! þeim! tengist!
hamingju,! en! tilfinningar! líkt! og! gleði,! áhugi,! hugarró! og! ást! geta! hjálpað!
einstaklingum! að! auka! almenna! velferð! (Seligman! &! Csikszentmihalyi,!
2000:5,10).!

Bæði! í! Aðalnámskrá! grunnskóla! og! Ritröð! um! grunnþætti! menntunar!
tekur!skilningur!á!hugtakinu!velferð!mið!af!þeirri!menningu!og!þeim!gildum!
sem! eru! ríkjandi! í! hverju! samfélagi! fyrir! sig.! Oftast! hefur! verið! lagður! sá!
skilningur!í!hugtakið!að!það!feli!í!sér!æskilegri!eða!ákjósanlegri!stöðu!fólks!í!
efnislegu,! félagslegu! og! andlegu! tilliti! (Margrét! Héðinsdóttir,! Fanný!
Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:11;!Mennta9!og!menningarmála9
ráðuneytið,! 2011:21).! Í! ritinu!But'what' is'WellNbeing?! er! hugtakið! velferð!
útskýrt!svo!að!það!vísi!til!þriggja!þátta;!efnisleg!velferð,!félagsleg!velferð!og!
huglæg!velferð.!Efnisleg!velferð!snýr!að!hinum!ýmsu!efnislegum!gæðum!og!
möguleikum!sem!einstaklingar!hafa!í!hinu!daglega!lífi.!Þættir!eins!og!tekjur,!
auður! og! eignir,! atvinna,! menntun,! líkamleg! heilsa! eru! meðal! þeirra! sem!
tilheyra!efnislegri!velferð.!Félagsleg!velferð!snýr!að!persónulegu!tengslaneti,!
áhrifum!og!félagslegu!öryggi!fyrir!einstaklinga.!Hér!eru!þættir!eins!og!ást!og!
umhyggja,!stuðningur,!velferð!og!samkennd.!Huglæg!velferð!snýr!að!gildum,!
skynjun! og! reynslu! einstaklinga! í! samfélaginu.! Þættir! líkt! og! sjálfið,!
persónuleiki,! vonir,! væntingar! og! traust! heyra! undir! huglægri! velferð!
(White,!2008:597).!

Sjálfsmynd! tengist! heilbrigði! og! velferð! en! hún! er! sú! tilfinning! sem!
einstaklingar!hafa!fyrir!sjálfum!sér!og!er!talin!eitt!af!mikilvægustu!atriðum!í!
lífi! þeirra! (Rogers,! 1961:1669167).! Aristóteles,! talsmaður! farsældar! (e.!
eudaimonia)!taldi!það!vera!markmið!einstaklingsins!að!lifa!út!frá!hinu!innra!
sjálfi.! Til! að! teljast! hamingjusamur! væri! ekki! nóg! að! líða! vel! heldur! þarf!
einstaklingurinn! að! lifa! í! samræmi! við! hið! sanna! innra! sjálf! og! velja!
lífsmarkmið! í! samræmi! við! einstaklingsbundna! styrkleika! (Aristóteles,!
1995:1049106;!Norton,!1976:x9xi,5,11;!Rachels,!1997:141).!!

Í!þessu!verkefni!verða!hugtökin!heilbrigði!og!velferð!tengd!við!líkamlega,!
andlega!og!félagslega!líðan!nemenda.!Áhersla!er!lögð!á!hugtakið!sjálfsmynd!
út! frá! heilbrigði! og! velferð! og! hvernig! sjálfsmyndin! endurspeglast! í!
einkennum!einstaklinga!og!lýsir!ástandi!og!hugarfari!þeirra.!!

1.3.3 Lífsleikni%%

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin! (WHO)! skilgreindi! árið! 1994! hugtakið!
lífsleikni! sem! getu! til! að! laga! sig! að! mismunandi! aðstæðum! og! breyta! á!
jákvæðan!hátt!sem!gerir!nemendum!kleift!að!takast!á!árangursríkan!hátt!á!
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við! kröfur! og! áskoranir! daglegs! lífs! (Weisen,!Orley,! Evans! Lee,! Sprunger!&!
Pellaux,!1994:1).!Árið!1999!kom!fram!ný!skilgreining!hjá!Alþjóðaheilbrigðis9
málastofnuninni!og!Sameinuðu!þjóðunum!en!þar!segir!að!markmið!náms! í!
lífsleikni! sé! að! veita! þjálfun! og! styrkingu! í! félagssálfræðilegri! færni! sem!
hæfir! viðkomandi! menningu! og! þroska! barna! og! ungmenna.! Lífsleikni! er!
ætlað! að! efla! persónu9! og! félagsþroska,! hindra! heilsufarsleg! og! félagsleg!
vandamál!og!standa!vörð!um!mannréttindi!(WHO,!1999:1).!Þættir! lífsleikni!
eru!óteljandi!og!milli!ólíkra!menningarheima!er!mismunandi!hvað!telst!vera!
lífsleikni.!Í!riti!Alþjóðaheilbrigðisstofnunar!eru!tíu!atriði!nefnd!sem!talin!eru!
vera! grunnleikni! í! lífinu! óháð!menningu! og! eru! sameiginleg! öllum.! Atriðin!
eru! ákvarðanataka,! lausn! vandamála,! skapandi! hugsun,! gagnrýnin!hugsun,!
góð!samskiptahæfni,!sambandshæfileikar,!sjálfsmynd,!samhygð,!tilfinninga9
hæfni!og!geta!til!að!takast!á!við!streitu!(Weisen,!Orley,!Evans!Lee,!Sprunger!
&!Pellaux,!1994:1).!!

Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! (2013:1959196)! er! samfélagsgreinum! ætluð!
víðari! svið! og! innihalda! fleiri! efnisþætti! en! í! fyrri! námskrám.! Undir!
samfélagsgreinar! falla! nú! saga,! landafræði,! þjóðfélagsfræði,! trúarbragða9
fræði,! lífsleikni! og! siðfræði.! Menntagildi! samfélagsgreina! er! að! efla! með!
nemendum!hæfni!til!að;!skilja!veruleikann!sem!þeir!hafa!fæðst!í,!að!átta!sig!
á!sjálfum!sér!og!mynda!og!þróa!tengsl!sín!við!aðra.!Markmið!menntagildis!
samfélagsgreina! er! að! nemendur! tileinki! sér! réttsýni,! gildismat! og! ábyrgð!
sem!byggir!meðal!annars!á!þeirri!færni!að!setja!sig!í!spor!annarra!og!sjá!fyrir!
afleiðingar! gerða! sinna.! Samfélagsgreinar! deila! oft! viðfangsefnum! sínum,!
gildum!og!markmiðum!með!ýmsum!öðrum!námsgreinum!og!námssviðum.!
Þegar! nemendur! standa! frammi! fyrir! stórum! spurningum! sem! varða!
reynsluheim,! hugarheim! og! félagsheim! þeirra! gegnir! lífsleikni! mikilvægu!
hlutverki.!Hún!styrkir!á!skapandi!hátt!áræði,!frumkvæði,!hlutverk,!ábyrgð!og!
sjálfsmynd!nemenda.!Hún!er!einnig!tilvalin!til!að!efla!félagsþroska,!færni!og!
samskipti!nemenda.!!

Í! verkefninu! er! litið! á! lífsleikni! sem! hagnýta! námsgrein! sem! gerir!
nemendum! kleift! að! takast! á! ! árangursríkan! hátt! við! kröfur! og! áskoranir!
daglegs! lífs! með! áherslu! á! að! efla! félags9,! siðferðis,! tilfinninga9! og!
persónuþroska! nemenda.! Lífsleikni! skapar! aðstæður! sem! lætur! nemendur!
líða!betur!og!eflir!jákvæða!sjálfsmynd!þeirra.!!

1.3.4 Leiklist%%

Leiklist! er! þverfagleg! grein! sem! ætlað! er! að! stuðla! að! fjölbreyttari!
kennsluháttum! þar! sem! nemendum! henta! ólíkar! leiðir! til! náms! og! hafa!
ólíkan! námsstíl! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:6;!
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Dickinson!&!Neelands,!2006:3).!Þegar!leiklist!er!notuð!sem!kennsluaðferð!fá!
nemendur!að!upplifa!annars!konar! lærdóm!sem!felst! í! samblöndu! leiks!og!
lærdóms.!Slíkt!stuðlar!að!jákvæðari!viðhorfum!nemenda!í!garð!námsins!og!
eflingu! ímyndunaraflsins! (Baldwin,! 2004:17,19,62963,! 2008:3;! Neelands,!
1992:798;!Vygotsky,!1978:1019103).!Leiklist!endurspeglar!samfélagið.!Þegar!
nemendur!setja!sig!í!spor!annarra!og!lifa!sig!inn!í!ímyndað!ferli!nálgast!þeir!
betur!skilning!á!nýjum!viðfangsefnum!og!hvað!felst!í!því!að!vera!manneskja!
(Heathcote,!1984:49950,54;!Neelands,!1992:3,5).!!!

Hugtökin!leiklist,!leikræn!tjáning,!leiklist!í!kennslu!eða!leiklist!í!skólastarfi!
hafa!vafist!fyrir!fólki.!Það!var!álitamál!um!það!hér!áður!fyrr!hvort!áherslan!
ætti! að! vera! á! leiklist! sem! listgrein! eða! kennsluaðferð.! Í! Aðalnámskrá!
grunnskóla! kom! leikræn! tjáning! fyrst! fram! árið! 197691977! (Mennta9! og!
menningarmálaráðuneytið,! 1976:16917).! Kennarar! voru! þá! farnir! í! vaxandi!
mæli!að!nota!aðferðina!sem!hluta!af!reynslu!þátttakendanna!frekar!en!tæki!
til! að! setja! upp! sýningar! (Kristín! Á.! Ólafsdóttir,! 2007:35).! Í! Aðalnámskrá!
grunnskóla! 2007! flokkaðist! leiklist! undir! leikræna! tjáningu! og! fólst! megin!
munurinn! að! í! leiklist! er! stefnt!markvisst! að! sýningu! fyrir! áhorfendur! en! í!
leikrænni!tjáningu!er!reynsla!þátttakenda!aðalatriðið.!Talað!var!um!leikræna!
tjáningu/leiklist! og! var! greinin! þverfagleg! og! ætluð! til! að! samþætta!
uppeldis9! og! menntamarkmið.! Kennarar! gátu! samþætt! greinina! við! aðrar!
námsgreinar! eins! og! íslensku! þar! sem! viðfangsefnið! var! munnleg! túlkun,!
skrifleg! túlkun,! bókmenntir! og! fjölmiðlar.! Allir! grunnskólanemendur! áttu!
samkvæmt! þessari! útgáfu! Aðalnámskrárinnar! að! fá! tækifæri! til! að! vinna!
með! aðferðum! leikrænnar! tjáningar! og! eins! verkefnum! sem! byggja! upp!
sjálfsmynd!nemenda!og!þjálfa!þá!í!lífsleikni.!Nemendur!á!yngsta9!og!miðstigi!
áttu! að! fá! þjálfun! í! leikrænni! tjáningu! og! leiklist! var! í! boði! á! unglingastigi!
sem! valgrein! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2007:41942).! Í!
Aðalnámskrá! grunnskóla! frá! 2013! kemur! leiklist! fram! sem! sjálfstæð! grein.!
Með! þessari! tilkomu! á! leiklist! að! koma! sterk! inn! í! öllu! skólastarfi! og!
skólasamfélögum.! Hún! er! í! eðli! sínu! samþætt! listform! þar! sem! allar!
listgreinar! koma! saman! og! nýtist! vel! sem! kennsluaðferð! í! öðrum!
námsgreinum!(Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,!2013:146).!!

Í! þessu! verkefni! verður! miðað! við! þá! skilgreiningu! að! leiklist! veiti!
nemendum!tækifæri!til!að!dýpka!skilning!sinn!á!viðfangsefninu!með!því!að!
lifa! sig! inn! í! ímyndaðar! aðstæður,! læra! á!margar! hliðar! lífsins! á! skapandi!
hátt,! öðlast! betri! skilning! á! eigin! viðhorfum! og! tilfinningum! og! auðveldi!
þeim!að!setja!sig!í!spor!annarra.!!

!
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1.3.5 Samþætting%

Skólastarf! þarf! að! höfða! til! nemenda,! efla! þá! og! undirbúa! fyrir! þann!
veruleika!sem!mætir!þeim!að!skólagöngu!lokinni.!Hlutverk!skóla!og!kennara!
snýst! ekki! aðeins!um!að!mata!nemendur! á! tilbúnu!námsefni! heldur! skapa!
gott!og! jákvætt!námsumhverfi! sem!gefur!þeim! tækifæri! til! að!þroskast!og!
dafna.!!

Samþætting! námsgreina! felur! í! sér! þá! merkingu! að! fleiri! en! einni!
námsgrein! er! fléttað! saman! með! það! að! markmiði! að! veita! nemendum!
fjölbreytta!kennsluhætti!og!aðstoða!þá!við!að!öðlast!heildarsýn!yfir!námið.!
Nemendur! fá! þar! tækifæri! til! að! vinna! með! kennurum! að! verkefnum,!
nálgast!viðfangsefnin!frá!mismunandi!sjónarhornum!og!öðlast!dýpri!skilning!
á!námsefninu.!Nemendur!eru!hvattir!til!að!taka!ákvarðanir!og!öðlast!þjálfun!
í!samvinnu!og!mismunandi!færni!(Bamford,!2009:67970;!Lilja!M.!Jónsdóttir,!
1996:10;!Robinson,!2001:395).!Síðustu!áratugi!hefur!áhuginn!og!þörfin!fyrir!
að!samþætta!námsgreinar!aukist!(Jacobs,!1989:395).!Í!lögum!um!grunnskóla!
kemur! fram!að!grunnskólar! skulu!stuðla!að!viðsýni!nemenda!og!efla! færni!
þeirra!í!íslensku!máli,!skilningi!á!íslensku!samfélagi,!umhverfi!og!sérkennum!
þess.!Áhersla!er!lögð!á!að!námið!nýtist!nemendum!í!daglegu!lífi,!bjóði!upp!á!
mismunandi!leiðir!við!öflun!þekkingar!með!notkun!tæknimiðla,!upplýsinga9
tækni! og! safna9! og! heimildavinnu.! Hver! nemandi! skal! fá! sem! jöfnust!
tækifæri! til!náms!og!skulu!starfshættir!vera!þannig!að!komið!sé! í! veg! fyrir!
mismunun! (Lög! um! grunnskóla! nr.! 91/2008).! Í! Aðalnámskrá! grunnskóla!
(2013:51)! er! fjallað! um!hlutverk! og! gildi! námsgreina! og! hvernig! inntak! og!
verklag! mismunandi! námsgreina! þurfi! að! höfða! til! rökhugsunar! og!
tilfinninga.!Að! samþætta!námsgreinar! eykur!námstækifæri! fyrir! nemendur!
þar!sem!þeir!kynnast!meðal!annars!styrkleikum!sínum!og!efla!rökhugsun!við!
fjölbreytt!verkefni.!Verkefni!samfélagsins!eru!ekki!aðgreind!heldur!samþætt!
og!ætti!því!áherslan!í!skólum!að!liggja!í!samþættingu!námsgreina!til!að!gera!
námið!merkingarbærara!fyrir!nemendur.!!

Til! að! fylgja! ákvæðum! grunnskólalaganna! og! Aðalnámskrár! grunnskóla!
þarf!að!bjóða!upp!á!aðferðir!sem!eru!við!hæfi!fyrir!alla!nemendur.!Efla!þarf!
þátttöku! nemenda! og! gefa! þeim! tækifæri! til! að! nálgast! viðfangsefni! frá!
mismunandi! sjónarhorni! og! setja! verkefnin! í! samhengi! við! daglegt! líf!
(Dewey,! 1916:22,53954,1639164,! 2000b:15916).! Í! þessu! verkefni! er! horft! á!
samþættingu!sem!hagnýta!kennsluaðferð!þar!sem!námsgreinum!er! fléttað!
saman! og! nemendur! fá! meðal! annars! tækifæri! til! að! fræðast! um!
nærumhverfi! sitt,! kynna! sér! siði! og! lífshætti! og! ræða!og! tjá! hugmyndir.! Á!
þann!hátt!fá!nemendur!tækifæri!til!að!vinna!að!fjölbreyttum!verkefnum!og!
kynnast!styrkleikum!sínum.!!
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1.4 Uppbygging%verkefnis%

Verkefnið! skiptist! í! fimm! kafla! auk! fylgiskjala.! Í! fyrsta! kafla! er! inntak!
verkefnis! kynnt,! rannsóknarspurningar! skilgreindar,! greint! frá! vali!
viðfangsefnis!og!helstu!hugtök!skilgreind.! Í!kafla! tvö!er! fræðilegt!yfirlit!þar!
sem! farið! er! yfir! skapandi! skólastarf,! heilbrigði! og! velferð! í! skólastarfi,!
lífsleikni,!leiklist!og!samþættingu!námsgreina.!Í!sama!kafla!er!jafnframt!farið!
yfir! viðfangsefnin! þrjú;! fordóma,! áhættuhegðun,! forvarnir! og! tilfinninga9
greind!og!tengsl!þeirra!við!sköpun,!heilbrigði,!velferð,! lífsleikni!og! leiklist.! Í!
þriðja! kafla! er! námsefnið! kynnt! og! fjallað! er! um! markmið! námsefnisins,!
skipulag! kennslu,! kennsluaðferðir,! námsmat! og! kennsluáætlun.! Í! fimmta!
kafla! er! að! finna! kennsluáætlun! fyrir! námsefnið! Eins' og' þú' ert,! sem! er!
frumsamið! af! höfundi.! Námsefnið! skiptist! í! þrjá! þætti,! fordóma,!
áhættuhegðun!og! forvarnir!og! tilfinningagreind.! Í! fjórða!kafla!er! greint! frá!
niðurstöðum!út!frá!rannsóknarspurningu!og! í! fimmta!kafla!eru! lokaorð!þar!
sem!farið!er!meðal!annars!yfir!gildi!verkefnisins!fyrir!skólastarf.!

!
!
!
!
!
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2 Fræðilegt%yfirlit%%

Í! þessum! kafla! er! fjallað! um! gildi! sköpunar,! heilbrigðis! og! velferðar! í!
skólastarfi! og! tengingu!þeirra! við! lífsleiknikennslu! og! samþættingu!hennar!
við! kennsluaðferðir! leiklistar.! Jafnframt! er! farið! yfir! viðfangsefnin! þrjú,!
fordómar,!áhættuhegðun!og! forvarnir!og! tilfinningagreind,! sem!námsefnið!
Eins'og'þú'ert!byggir!á!og!sem!kynnt!er!í!kafla!3!og!fræðilega!tengingu!þeirra!
við!skólastarf.!!

2.1 Skapandi%skólastarf%%

Hún' spurði' stúlkuna' hvað' hún' væri' að' teikna.' Án' þess' að' líta' upp' sagði'
stúlkan'„Ég'er'að'teikna'mynd'af'Guði”.'„En'enginn'veit'hvernig'Guð'lítur'út”'
sagði' kennarinn' undrandi.' „Þeir' fá' að' vita' það' eftir' smá' stund”' svaraði'
stúlkan.''
! ! ! ! ! ! ! 9!Ken!Robinson!
!

Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! (2011:36)! kemur! fram!að! í! skólastarfi! skuli! lögð!
áhersla! á! eflingu! rökhugsunar! og! gagnrýnnar! hugsunar! sem! og! skapandi!
hugsun! og! lausnaleit.! Mikilvægt! sé! að! nemendur! læri! að! ígrunda! eigin!
hugsanir!og!geri!sér!grein! fyrir!hvaða!áhrif! tilfinningar!hafa!á!hugsanagang!
þeirra,!heilbrigða!dómgreind!og!hæfileikann!til!þess!að!bregðast!við!nýjum!
aðstæðum.! Nám! skuli! gera! nemendum! kleift! að! takast! á! við! viðfangsefni!
daglegs! lífs! og! gefa! þeim! tækifæri! til! að! nýta! styrkleika! sína! og! áhuga! til!
menntunar.!!!

Margir! fræðimenn! eru! á! sama! máli! varðandi! mikilvægi! skapandi!
hugsunar! þegar! kemur! að! námi! nemenda.! Svanborg! Rannveig! Jónsdóttir!
(2011:20)! skrifar! í! doktorsritgerð! sinni! að! til! að! vera! skapandi! þarf!
einstaklingur!að!vera!fær!um!að! ímynda!sér,!sjá! lengra!en!það!augljósa!og!
að! vera! frumlegur! á! einn! eða! annan! hátt.! Ken! Robinson! telur! skapandi!
hugsun! jafn! mikilvæga! og! menntun! og! bókmenntir.! Ímyndunarafl,!
sköpunarkraftur! og! uppfinningasemi! eru! eiginleikar! sem! allir! einstaklingar!
hafa! til! að! bera! og! er!mikilvægt! að! efla! og! virkja! þá.! Skapandi! hugsun! er!
svipað!og!læsi.!Það!myndu!fáir!telja!þann!einstakling!sem!ekki!kann!að!lesa!
eða!skrifa!vera!ófæran!um!að!geta!lært!það,!heldur!væri!það!vegna!þess!að!
hann! væri! ekki! búinn! að! fá! aðstoð! við! það.! Það! sama! á! við! um! skapandi!
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hugsun.!Þegar!einstaklingar!segjast!ekki!vera!skapandi!er!það!oftast!vegna!
þess! að! þeir! vita! ekki! hvernig! sköpun! í! raun! virkar! (Robinson,! 2001:169
17,1419142,269,! 2009:56959,70971).!Undir! þetta! taka!bæði! Elliot! Eisner!og!
Maxine! Greene.! Eisner! leggur! áherslu! á! fjölbreytni! þar! sem! úrvinnsla!
verkefna!hjá!nemendum!ætti!helst!að!vera!einstaklingsbundin.!Námsgreinar!
sem! byggja! á! fjölbreytilegum! kennsluháttum! sem! auka! sköpunargleði!
nemenda!eru!verkfæri!einstaklinga!til!að!vinna!með!tilfinningar!og!upplifanir!
og!veita!þeim!einstök!tækfæri!til!að!upplifa!og!læra.!Ímyndunaraflið!er!einn!
af! þeim!þáttum! sem!mikilvægt! er! að! virkja! og! þróa! því! það! leiðir! til! betri!
skynjunar.!Nemendur!læra!að!sjá!það!sem!þeir!hafa!ekki!séð!áður,!læra!að!
finna!það!sem!þeir!hafa!ekki!fundið!áður!og!læra!að!hugsa!á!annan!hátt!en!
áður!(Eisner,!2002:495,10912,1989200,2049205).!Greene!telur!að!ímyndunar9
afl!gefi!einstaklingum!tækifæri! til!að!sjá!hlutina!fyrir!sér!á!hlutstæðan!hátt!
og!sé!forsenda!samkenndar!því!í!gegnum!ímyndunaraflið!setja!einstaklingar!
sig! í! spor! annarra! og! öðlast! þannig! innsýn! í! hugarheim! annarra! (Greene,!
1995:395,29).!!

2.1.1 Gildi%sköpunar%í%skólastarfi%

Með! tækniframförum! og! hækkandi! menntunarstigi! í! samfélaginu! hafa!
kröfur! til! þeirrar! hæfni! sem! nemendur! þurfa! að! búa! yfir! við! lok!
skólaskyldunnar!breyst.!Kröfur!nútímans!kalla!á!meiri! fjölbreytileika! í!námi!
og! jafna! möguleika! til! náms.! Samfélagið! kallar! eftir! vinnuafli! sem! er!
skapandi,! sveigjanlegt,! hefur! aðlögunarhæfni! og! er! úrræðagott.! Þessa!
eiginleika!er!hægt! að!þroska!með! skapandi!menntun,!menntun! sem!gefur!
nemendum! tækifæri! til! að! tjá! sig,! meta! umhverfið! á! gagnrýninn! hátt! og!
takast! á! við!hin! ýmsu! svið!mannlegrar! tilveru! (Eisner,! 2002:195;!Gerður!G.!
Óskarsdóttir,! 2003:698;! Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2011:16,!
24,35936;! NACCCE,! 1999:21922;! Winner,! Goldstein! &! Vincent9Lancrin,!
2013:17;!Robinson,!2001:49950,58959;!UNESCO,!2007:5).!

Sköpun!í!skólastarfi!ýtir!undir!jafnrétti!kynja!og!annarra!þjóðfélagshópa,!
stuðlar! að! heilbrigðara! lífi! og! hvetur! til! virkrar! þátttöku! í! mótun!
samfélagsins.! Stuðlað! er! að! fjölbreyttu! og! kraftmiklu! skólastarfi! þar! sem!
nemendur!eru!undirbúnir!til!að!takast!á!við!óráðna!framtíð!sem!ber!margt!í!
skauti! sér.! Nemendur! fá! tækifæri! til! að! finna! og! upplifa! sjálfan! sig! sem!
gerendur! í! eigin! lífi,! geta! tekið! afstöðu,! þróað!hugmyndir! og! leitað! lausna!
(Elísabet! I.! Ragnarsdóttir,! Ingibjörg! Jóhannsdóttir! og! Torfi! Hjartason,!
2012:12,14;!NACCCE,!1999:23925).!!!

!
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2.1.2 Gildi%sköpunar%út%frá%listgreinum%%

Vaxandi!gjá!hefur!myndast!milli!vitsmunalegs9!og!tilfinningalegs!þroska!hjá!
nemendum! og! er! ástæðan! talin! vera! vegna! of! mikillar! áherslu! á! bóknám!
fram! yfir! nám! þar! sem! tilfinningar! eru! viðurkenndar.! Þessi! áhersla! á! hið!
vitsmunalega!fram!yfir!hið!tilfinningalega!er!að!hafa!áhrif!í!samfélaginu!í!dag!
meðal!annars!með!hrakandi! siðferði! (UNESCO,!2007:5;! Immordino9Yang!&!
Damasio,!2007:3).!Sömu!hugsun!má!finna!í!skrifum!fræðimannanna!eins!og!
Robinsons! og! Eisners.! Robinson! fer! ekki! leynt! með! áhyggjur! sínar! af!
skólakerfinu.! Hann! telur! vandamál! skólakerfisins! felast! meðal! annars! í! of!
mikilli!áherslu!á!einhæft!nám.!Það!vanti!áhersluna!á!listsköpun.!Hefðbundið!
skólastarf!sé!of!stýrandi!sem!leiðir!til!þess!að!nemendur!fái!ekki!tækifæri!til!
að!kanna!eigin!getu!og!sjái!hvar!hæfileikar!þeirra!liggja.!Menntun!er!ætlað!
að!efla!getu!nemenda!og!vitsmuni!og!aðstoða!þá!við!að!áorka!því!sem!þeir!
vilja! í! lífinu.!Robinson! telur!að!grunnurinn! sem!skólakerfið!byggir!á!haldist!
ekki! í! hendur! við! þarfir! samtímans.! Að! hans! mati! er! það! ein! af!
meginástæðunum!þess!að!ungt!fólk!eigi!erfitt!með!að!finna!raunverulegan!
tilgang!með!skólagöngunni!og!gengur!ekki!vel! í!skóla!(Robinson,!2009:2309
232).! Eisner! hélt! því! fram! að! listir! og! sköpun! í! víðasta! skilningi! geti! aukið!
gæði!náms!og!aðferðafræðin!sem!beitt!er!við!kennslu! listgreina!geti!aukið!
áhuga,! skilning!og! skynjun!nemenda!á!eigin!námi!og!umhverfi.! Reynsla! sé!
lærdómsferli!sem!stuðlar!að!þekkingu,!en!það!sé!listsköpun!sem!ýti!undir!þá!
reynslu.!Mörg! af! verkum! Eisner! um!menntun!miða! að! því! að! koma! fram!
með!hugmyndir!um!hvernig!manneskjan!hugsar!um!kennslu,!skólaskipulag,!
námsmarkmið,! kennslufræði! og! kennsluaðferðir.! Að! sögn! Eisners! er!
mikilvægt! að! skilja! að! allir! þessir! þættir! tengjast! saman! innan! skólans.!
Ennfremur! benti! Eisner! á! mikilvægi! þess! að! samþætta! almennt! nám! við!
kennslufræði! listgreina! og! varpa! ljósi! á! hvað! hin! almenna!menntun! getur!
tileinkað! sér! af! listgreinum.!Kennsla! í! skólum!hefur! snúist!meira! um!að! fá!
hið!eina!rétta!svar!frá!nemendum!og!að!allir!nemendur!fari!sömu!leið!í!átt!
að! rétta! svarinu.! Áherslan! ætti! frekar! að! vera! að! hvetja! nemendur! til! að!
leita! lausna!og!gefa!þeim!góðan! tíma! í! leit! að! svarinu,! eða!eins! langan!og!
nemendur!þurfa!(Eisner,!2002:19,1969198,2069207,!2005:xii,295).!

Hver!einstaklingur!býr!yfir! sköpunargáfu!og!mikilvægt!er!að!virkja!hana!
hjá!nemendum!(Robinson,!2009:56959).!John!Dewey!taldi!að!nýjar!áherslur!í!
kennslu,!viðhorfum!og!hugsunarhætti!myndu!skila!sér!á!jákvæðan!hátt!út!í!
samfélagið!og!bæta!það.!Allt!sem!flokkast!undir!félagslegar!athafnir!(tjáning!
og! skapandi! aðferðir)! er! sameiningarmiðja! skólans! og! því! mikilvægt! að!
leggja! áherslu! á! námsgreinar! eins! og! listgreinar.! Kennsla! í! slíkum! greinum!
eigi! að! standa! ein! og! sér,! ekki! sem! hvíld! frá! hinu! bóklega! námi! (Dewey,!
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1897:10911).!Sköpun!gegnir!mikilvægu!hlutverki!þegar!kemur!að!reynslu!og!
upplifun!nemenda!í!námi!sínu.!Samkvæmt!Dewey!verður!menntun!eða!nám!
til!við!reynslu,!sama!hvernig!sú!reynsla!verður!til!svo!lengi!sem!hún!er!ekki!
neikvæð.!Nemendur!tengja!athöfn!og!afleiðingar!hennar!bæði!aftur!og!fram!
í!tíma.!Þeir!taka!afleiðingum!athafna!sinna!og!finna!orsakatengsl!þar!á!milli.!
Út! frá! því! kemur! eiginleikinn! að! læra! af! reynslunni.! Athafnir! og! upplifanir!
nemenda!byggjast!á!reynslu!þeirra!og!því!mikilvægt!að!þeir!taki!eitthvað!frá!
þeim!viðfangsefnum!sem!þeir!hafa! reynt! við!áður! (Dewey,!1916:22,53954,!
1639164).! Að! sögn! Dewey! á! öll! menntun! sér! stað! í! félagslegu! ferli!
einstaklingsins.!Hann!trúði!því!að!hin!eina!sanna!menntun!kæmi!með!því!að!
örva!og!virkja!hæfileika!nemenda.!Nemendur!væru!örvaðir!til!athafna!sem!
mundu!síðan!leiða!til!þess!að!sjónarhorn!þeirra!víkkar.!Dewey!hélt!því!fram!
að!ferli!menntunar!sé!tvíþætt,!félagslegt!og!sálfræðilegt!og!ekki!mætti!gera!
upp! á!milli! þessara! þátta.! Sálfræðilega! hliðin! er! undirstaðan.! Hún! snýr! að!
eðlishvötum!nemenda!og!hæfileikum!þeirra!og!út!frá!félagslegu!hliðinni!er!
hægt!að!túlka!hæfileika!nemenda!og!eðlishvatir!þeirra.!Án!þessara!tengsla!
er!ekki!hægt!að!líta!á!menntun!raunverulegum!augum!(Dewey,!1897:397).!Í!
gegnum! listir! og! sköpun! í! skólastarfi! læra! nemendur! að! taka! áhættu! í!
náminu,!sjálfsálit!þeirra!eykst!og!nemendur!verða!virkir!þátttakendur!í!eigin!
námi.! Þeir! verða! hluti! af! viðfangsefninu! sem! eykur!möguleikann! á! því! að!
áhugahvöt!þeirra!eykst!og!nemendur!læra!eitthvað!nýtt.!Í!gegnum!slíkt!nám!
fá!nemendur!tækifæri!til!að!upplifa!eitthvað!sérstakt!og!raunverulegt!(Anna!
Jeppesen,! 2004:899;! Bamford,! 2009:19920;! Winner,! Goldstein! &! Vincent9
Lancrin,! ! 2013:18919).! Rannsóknir! hafa! sýnt! fram! á! að! ef! nemendur! eru!
virkjaðir! í! skapandi! starfi,!þar! sem!þættir!úr!þeirra!eigin!menningu! fléttast!
með,! þá! þroskast! og! eflist! sköpunarmáttur! þeirra! og! frumkvæði,! frjó!
hugsun,! tilfinningaleg! greind,! gagnrýnin! hugsun,! sjálfstæði! og! frelsi! til!
hugsunar!og!athafna.!Jafnframt!eru!nemendur!líklegri!til!að!taka!virkari!þátt!
í! skólastarfi! þar! sem! rík! áhersla! er! á! ! skapandi! hugsun! (UNESCO,! 2005:2;!
Maira,!2005:8;!Winner!&!Cooper,!2000:32933;!Catterall,!2002:1519155).!

2.2 Heilbrigði%og%velferð%í%skólastarfi%%

Sterk'jákvæð'sjálfsmynd'er'besta'undirstaðan'fyrir'árangur'í'lífinu.''
9!Joyce!Brothers!

!

Stór!hluti!félagsmótunar!nemenda!fer!fram!í!skólum!ásamt!markvissri!vinnu!
við! að! efla! sjálfsmynd! þeirra,! stuðla! að! góðum! samskiptum! við! aðra! og!
skapa!aðstæður!sem!efla!andlega!heilsu!og!bæta!félagslega! líðan!(Margrét!
Héðinsdóttir,! Fanný! Gunnarsdóttir! og! Erla! Kristjánsdóttir,! 2013:899).!
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Heilbrigð! og! góð! félagstengsl! hafa! jákvæð! áhrif! á! nemendur,! þau! eru!
lykillinn!að!vellíðan!og!árangri.!Maðurinn!er!í!eðli!sínu!félagsvera!og!þarf!að!
eiga!samneyti!við!aðra!og!skólasamfélagið!er!þar!engin!undantekning!(Getz,!
Kirkengen! &! Ulvestad,! 2011:6839684;! Laursen! &! Hartl,! 2013:126191262;!
Spitzberg,!2013:127).!Félagsleg!einangrun!er!áhættuþáttur!sem!getur!reynst!
hættulegur!heilsu!nemenda.!Sú!tilfinning!og!sú!upplifun!að!tilheyra!hópi!og!
að!eiga!samleið!með!öðrum!skiptir!alla!miklu!máli!(Goleman,!2000:1309131;!
Laursen! &! Hartl,! 2013:1262).! Samskipti! nemenda! segja!mikið! um! hvernig!
þeim!gengur!á!unglings9!og! fullorðinsárum.!Nemendur! tileinka! sér!gjarnan!
ýmis! gildi! sem!koma! fram! í! samskiptum!við!aðra!og!geta!þau! litað! lífsferil!
þeirra! ef! ekki! er! stuðlað! að! þeim! á! heilbrigðan! og! jákvæðan! hátt! (Sigrún!
Aðalbjarnardóttir,! 2007:1439144).! Rannsóknir! hafa! sýnt! fram! á! að! lítil! eða!
léleg!samskiptahæfni!er!stór!áhættuþáttur!fyrir!félagslega!einangrun!(Fuller9
Thomson,! Hamelin! &! Granger,! 2013:8;! Lasgaard,! Nielsen,! Eriksen! &!
Goossens,! 2010:224).! Nemendur! sem! eiga! í! erfiðleikum!með! félagstengsl!
eru! í! áhættuhópi! varðandi! námserfiðleika! og! hætta! fyrr! í! skóla! (Sinha,!
2007:250,252;!Woodward!&!Fergusson,!2003:191).!!

Til! að! ýta!undir!heilbrigði!og! velferð!nemenda!þarf! að!huga!að!þáttum!
líkt!og!sjálfsmynd,!samkennd,!stuðning,!virðingu!og!vellíðan!(Hardy,!Francis,!
Zsmboanga,!Kim,!Anderson!&!Forthun,!2013:364).!Andleg!heilbrigði!tengist!
að!mörgu! leyti! þeim! hæfniviðmiðum! lífsleikni! sem! sett! eru! fyrir! kennslu! í!
lífsleikni! í!Aðalnámskrá!grunnskóla.!Viðmið!eins!og!að!geta!vegið!og!metið!
áhrif!fyrirmynda!og!staðalmynda!á!mótun!sjálfsmyndar!og!geta!sýnt!styrk!til!
að! bera! ábyrgð! á! eigin! lífi! svo! fáein! dæmi! séu! nefnd! (Mennta9! og!
menningarmálaráðuneytið,! 2011:2019202).! Í! áherslum! Alþjóðaheilbrigðis9
málastofnunar!má! sjá!hvernig!efla!megi! færni!nemenda! til! að! takast!á! við!
lífið! í! gegnum! kennslu! í! lífsleikni! en! námsgreinin! býður! upp! á! margvísleg!
tækifæri! fyrir! nemendur! að! læra! um! sjálfsmynd,! þroskaferli,! kynþroska,!
skaðsemi! tóbaks,! áfengis!og!vímuefna!ásamt!öðrum!áhrifaþáttum!á!heilsu!
(Margrét!Héðinsdóttir,!Fanný!Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:14;!
Weisen,!Orley,!Evans,!Lee,!Sprunger!&!Pellaux,!1994:4).!Langtímarannsókn!
frá!árunum!1999!til!2002!sýndi!fram!á!að!félagsleg!og!tilfinningaleg!þjálfun!
(e.! social! and! emotional! training)! í! lífsleiknikennslu! hefur! jákvæð! áhrif! á!
heilsu!og!sjálfsmynd!nemenda!(Kimber,!Sandell!&!Bremberg,!2008:134,141).!
Lífsleikni!skapar! jafnframt!góðan!vettvang!fyrir!þjálfun! í!samskiptum,!góðri!
hlustun!og!skilningi!en!tvö!síðnefndu!eru!mikilvægir!þættir!til!þess!að!öðlast!
góða! samskiptafærni! (King,! Servais,! Bolack,! Sherpherd! &! Willoughby,!
2012:460;!Weisen,!Orley,!Evans,!Lee,!Sprunger!&!Pellaux,!1994:192,6,23,42).!

!
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2.2.1 Sjálfsmynd%%

Þegar! börn! nálgast! unglingsaldurinn! verða! miklar! þroskabreytingar,! bæði!
líkamlegar! og! andlegar.! Sjálfsmyndin! fer! að! þroskast! á! annan! hátt! og!
unglingar! fara! að! upplifa! aukna! vitund! um! eigið! sjálf! (Adamson! &! Lyxel,!
1996:570;! Sebastian,! Burnett! &! Blakemoore,! 2008:441).! Þeir! fræðimenn!
sem!hafa!lagt!hvað!mesta!áherslu!á!sjálfsmyndina!og!mikilvægi!þess!að!efla!
hana! á! jákvæðan!hátt! eru!meðal! annars! Jean!Piaget,! Erik! Erikson! ! og!Carl!
Rogers.!

Samkvæmt! vitsmunakenningu! Piaget! mótast! sjálfsmyndin! í! gegnum!
aðlögum! á! aukinni! vitsmunalegri! hæfni! og! breyttu! útliti! sem! felur! meðal!
annars! í! sér! að! mynda! ný! sambönd! við! félaga,! öðlast! tilfinningalegt!
sjálfstæði!og!nota!eigin!hugmyndafræði!í!tengslum!við!hegðun!og!lífsviðhorf!
(Piaget,! 1964:1779178).! Á! unglingastiginu! verða! breytingar! á! vitsmuna9
þroska!nemenda.!Hæfnin!til!að!geta!beitt!rökhugsun!þroskast!og!nemendur!
geta! ímyndað! sér! aðstæður! sem! þeir! hafa! ekki! upplifað! og! fundið!
margvíslegar! lausnir! á! vandamálum! (Steinberg,! 2005:69;! Yurgelun9Todd,!
2007:251).! Sambærilega! hugsun! má! sjá! í! hugmyndum! Eriksons! en! hann!
bendir! einnig! á! að! breytingar! eigi! sér! stað! á! sjálfskennd! og! sjálfsmynd! á!
unglingsárunum.! Á! þeim! tíma! er! eitt! helsta! verkefnið! að! öðlast! sterka!
sjálfsmynd!og!sjálfskennd! (e.!ego! identity)! sem!felur! í! sér!að! finna!út!hver!
maður!er,!hvernig!maður!vill!vera,!á!hvaða!hátt!við!erum!öll!ólík!og!hvaða!
stefnu!skal!taka!í!lífinu.!Slíkt!er!ekki!auðvelt!viðureignar!og!felur!í!sér!mikla!
innri!baráttu!ef!svo!mætti!að!orði!komast!(Erikson,!1950:2119213,!1959:219
22).!!

Mannúðarsálfræðingurinn! Carl! Rogers! setti! fram! hugmyndir! og!
kenningar!um!persónuleikann!eða!„sjálfið”!(e.!self).!Samkvæmt!honum!felur!
sjálfsmynd! í! sér! þær! skoðanir! og! hugmyndir! sem! einstaklingur! hefur! um!
sjálfan!sig!og!notar!til!þess!að!skilgreina!sig!og!aðgreina!frá!öðrum.!Hegðun!
einstaklings! hefur!mikið! að! segja! um! sjálfsmynd!hans! en! hann!hagar! sér! í!
samræmi! við! þá! sjálfsmynd! sem! hann! hefur! af! sjálfum! sér.! Allir! hafi!
svokallað!fyrirmyndarsjálf!(e.!ideal9!self)!sem!er!hugmynd!einstaklingsins!um!
hvernig! hann! vil! helst! vera! og! þeim! líkari! sem! fyrirmyndarsjálfið! er!
sjálfsmyndinni,! þeim! mun! hamingjusamari! er! einstaklingurinn! (Rogers,!
1961:1659166,1709172).! Rogers! taldi! sjálfsbirtingu! (e.! selfactualization)!
helstu! hvöt! í! lífi! einstaklinga! en! hún! miðar! að! því! að! hver! einstaklingur!
leitast!við!að!nýta!alla!sína!hæfileika!í!átt!að!því!sem!þeir!vilja!í!lífinu.!Hann!
gengur!út!frá!þeirri!fullyrðingu!að!allir!einstaklingar!hafi!hæfileika!til!náms,!
en!til!þess!að!merkingarbært!nám!verði!að!veruleika!þurfi!að!vera!ákveðnir!
þættir!til!staðar.!Nefnir!hann!þar!að!nemendur!þurfi!að!skynja!viðfangsefnið!
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til! að! átta! sig! á! tilgangi! námsins.! Skynjunin! getur! verið! í! formi!markmiða,!
nemendur! setja! sér! markmið! sem! þeir! vilja! ná! og! þegar! þeir! sjá! að!
viðfangsefnið!hafi!tengingu!við!þau!gengur!námið!betur!(Rogers,!1969:1579
164).! Rogers! lagði! mikla! áherslu! á! þátttöku! nemenda! í! náminu,! eða!
svokallað! „self9initiated! learning”! sem! felur! í! sér! að! nemendur! nýta! ekki!
einungis!vitsmunalegu!getu!sína!heldur!einnig!þá!tilfinningalegu.!Hægt!sé!að!
ná! því! fram! með! því! að! virkja! innsæi! nemenda,! skynjun! þeirra! og!
ímyndunarafl.!Ef!nemendum!er!gefið!frelsi!til!að!rannsaka!viðfangsefni!sem!
tengjast! reynslu! þeirra! náist! betri! námsárangur! og! nemendur! styrkja!
félagslega!hæfni!og!vaxa!sem!einstaklingar!(Rogers,!1969:36,1119112).!

2.2.2 Gildi%þess%að%efla%sjálfsmynd%nemenda%%

Mikilvægt! er! að! nemendur! þrói! með! sér! heilbrigða! sjálfsmynd! byggða! á!
sjálfsþekkingu! og! sjálfsvirðingu.! Sjálfsmyndin! mótast! út! frá! umhverfi! og!
samskiptum! við! aðra! og! einstaklingar! með! jákvæða! sjálfsmynd! eru!
sjálfsöryggir,!þekkja!styrkleika!sína!og!ná!oft!árangri.!Hlutverk!skóla!gegnir!
áhrifaríku! hlutverki! þegar! kemur! að! sjálfsmynd! nemenda,! en! nemendur!
þróa! jákvæða! sjálfsmynd! í! jákvæðu! og! hvetjandi! skólaumhverfi! (Margrét!
Héðinsdóttir,!Fanný!Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:20921).!

Til!að!byggja!upp!gott!sjálfsálit!þarf!að!hugsa!jákvætt.!Stór!þáttur!í!þróun!
sjálfsmyndar!er!samspil!tilfinninga,!en!þær!tengjast!því!hvernig!einstaklingar!
líta!á! sjálfa! sig,! líðan!sína,! sýn!á! lífið!og!á!eigin!hæfileika!og! færni! (Luyckx,!
Klimstra,! Duriez,! Petegem,! Beyers,! Teppers! &! Goossens,! 2013:158;!
Sebastian,!Burnett!&!Blakemore,!2008:4419442).!Þjálfa!þarf!nemendur! í!að!
treysta! eigin! dómgreind! og! taka! sjálfstæðar! ákvarðanir.! Ýmsar! rannsóknir!
hafa!sýnt!fram!á!mikilvægi!þess!að!geta!tekist!á!við!vandamál!og!erfiðleika.!
Eftir! því! sem! nemendur! eldast! fjölgar! þeim! ákvörðum! sem! þeir! þurfa! að!
taka.! Leggja! þarf! því! áherslu! á! að! þjálfa! þá! leikni! að! taka! sjálfstæða,!
meðvitaða! ákvörðun! (Anderson,! Goddard! &! Powell,! 2011;48;! Margrét!
Héðinsdóttir,!Fanný!Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:22,26).!!

Í!lífsleiknikennslu!er!uppbygging!og!styrking!sjálfstrausts!og!sjálfsmyndar!
nemenda! eitt! af! áhersluatriðunum! (Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! Ingi!
Gunnarsson!og!Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:43).!Sjálfsmat,!sjálfsmynd!og!
félagsleg! færni! eru! allt! þættir! sem! hafa! áhrif! á! líðan! nemenda! (Luyckx,!
Klimstra,!Duriez,!Petegem,!Beyers,!Teppers!&!Goossens,!2013:161,1679168).!
Það!hlýtur!að!vera!áhugavert!fyrir!kennara!að!gefa!nemendum!tækifæri!til!
að! prófa! og! kynnast! eigin! getu! og! möguleikum! sem! þá! geta! stuðlað! að!
bættu! sjálfsáliti! og! auknu! öryggi.! Einstaklingar! sem! hafa! gott! sjálfsálit!
upplifa!að!jafnaði!jákvæðari!tilfinningar!og!aukna!trú!á!sjálfum!sér!og!eigin!
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getu.!Gott!sjálfsálit! leiðir!jafnframt!til!aukins!sjálfsöryggis!og!styrkleika!sem!
eykur! líkurnar! á!myndun! heilbrigðra! tengsla! við! aðra! (Cheng! &! Furnham,!
2002:3279328).!Hægt!er!að!efla!sjálfsálit!með!þjálfun!og!eflingu!á!jákvæðum!
tilfinningum! en! eitt! af! því! sem! einkennir! lítið! sjálfsálit! er! meðal! annars!
stöðug! neikvæðni! og! gagnrýni! (Lemay!&!O´Leary,! 2012:253).! Jafnframt! er!
mikilvægt!að!nemendur!leysi!verkefni!þar!sem!hæfileikar!þeirra!fá!að!njóta!
sín!en!þeir!sem!hafa!sterka!tilfinningu!fyrir!eigin!getu!og!þekkja!eigin!styrk9!
og!veikleika!eiga!auðveldara!með!að!tileinka!sér!gott!sjálfstraust!sem!leiðir!
til! jákvæðrar! sjálfsmyndar! (Dweck,! 1999:1279129;! Erla! Kristjánsdóttir,!
Jóhann! Ingi! Gunnarsson! og! Sæmundur! Hafsteinsson,! 2004:47).! Lífsleikni9
kennsla!er!vettvangur!til!að!hlúa!að!samskiptahæfni!nemenda!og!gefur!þeim!
fjölbreytt! tækifæri! til! að! fást! við! ólík! verkefni,! fjalla! um! samskipti! og!
tilfinningar!og!fást!við!ágreiningsmál.!!

2.3 Lífsleikni%%

Menntun'verður'að'vera'meira'en'uppsöfnun'þekkingar,'hvort' sem'hún'er'
vísindaleg,' tæknileg,' söguleg' eða' hvað' annað.' Menntun' á' að' snúast' um'
hvernig'á'að'lifa.'

9!Matthieu!Ricard!
!

Markmið! og! hlutverk! skóla! er! að! undirbúa! nemendur! fyrir! þátttöku! í!
lýðræðissamfélagi! og! skal! skólastarf! leggja! áherslu! á! að! efla! sjálfstæða!
hugsun! nemenda,! frumkvæði! og! hæfni! þeirra! til! samstarfs.! Í! því! felst! að!
aðstoða!nemendur!við!að!gera!grein!fyrir!eigin!styrkleikum,!bæði!þeim!sem!
snúa! að! fræðilegri! þekkingu! og! verklegri! færni! (Lög! um! grunnskóla!
nr.91/2008;!Mennta9! og!menningarmálaráðuneytið,! 2011:13,! 2013:34,38).!
Ýmsir! fræðimenn! eru! sammála! því! að! kröfur! hafi! aukist! í! samfélaginu! um!
hæfni! í! mannlegum! samskiptum! og! færni! einstaklinga! til! að! lesa! í! mis9
munandi!aðstæður.!Í!hverju!samfélagi!búa!ólíkir!einstaklingar!og!getur!reynt!
mikið!á!hæfni!þeirra!til!samskipta.!Hæfni!líkt!og!gagnkvæm!virðing!og!traust,!
ábyrgðar9! og! réttlætiskennd,! tillitssemi,! hjálpsemi,! umburðarlyndi! og!
umhyggja! (Aldís! Yngvadóttir,! 2004:5;! Anderson,! 2013:32933;! Sigrún!
Aðalbjarnardóttir,!2007:25;!Weisen,!Orley,!Evans,!Lee,!Sprunger!&!Pellaux,!
1994:193).! Hlutverk! menntastofnana! á! sviði! uppeldis! og! fræðslu! er! ekki!
einungis!að!miðla!þekkingu!heldur!einnig!að!auka!færni!nemenda! í!að!afla!
sér! þekkingar! og! leikni,! efla! frjóa! hugsun! og! örva! starfsgleði! þeirra.!
Nemendur!verja!stórum!hluta!bernskunnar!í!skóla!og!er!því!nauðsynlegt!að!
skapa! þar! bestu! skilyrðin! svo! þeir! fái! leiðsögn! í! að! efla! sjálfstraust! og!
félagsfærni!og!eiga!innihaldsrík!samskipti!við!aðra.!Áherslan!liggur!í!gæðum!
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menntunar!og!að!hún!sé! í! takt!við!þarfir!samfélagsins.!Búa!þarf!nemendur!
félagslega,! tilfinningalega! og! siðferðislega! undir! þátttöku! í! samfélaginu! og!
kemur!lífsleikni!þar!sterk!inn!en!hún!gegnir!mikilvægi!hlutverki!þegar!kemur!
að!uppeldisábyrgð!skólans!(Elias,!Zins,!Weissberg,!Frey,!Greenberg,!Haynes,!
Kesslen,!Scwwab9Stone!&!Shriver,!1997:192).!!!

2.3.1 Lífsleikni%í%ljósi%fræðanna%

Fræðilegar! forsendur!að!baki! lífsleikni!byggjast!meðal!annars!á!kenningum!
og! hugmyndum! innan! sálfræði,! heimspeki! og! siðfræði.! Sjá!má! áherslur! út!
frá!þeim!í!skrifum!Howard!Gardners,!Daniel!Golemans,!Lawrence!Kohlbergs,!
Robert!Selmans,!Martin!Seligmans,!Mihaly!Csikszentmihalyis!og!Ian!Morris.!
Hugmyndir! í! kennslu! sem! byggja! á! fjölgreindakenningu! Gardners! vekja!
kennara! til! umhugsunar! um! að! lífsleikni! er! fjölhæf! námsgrein! (Erla!
Kristjánsdóttir,! Jóhann! Ingi! Gunnarsson! og! Sæmundur! Hafsteinsson,!
2004:15917).! Gardner! setti! fram! kenningu! um! átta! aðskildar! greindir;!!
samskiptagreind,! sjálfsþekkingargreind,!málgreind,! líkams9!og!hreyfigreind,!
rýmisgreind,! rök9!og!stærðfræðigreind,! tónlistargreind!og!umhverfisgreind.!
Greindirnar! starfa! saman! á! flókinn! hátt! og! getur! hver! einstaklingur! beitt!
mörgum!greindum!samtímis.!Kenningin!gerir!ráð!fyrir!að!hver!einstaklingur!
búi! yfir! hæfni! á! öllum! greindarsviðum! og! ef! einstaklingur! fær! nægilega!
örvun! og! leiðsögn! getur! hann! þróað! hvert! greindarsvið! að! viðunandi!
getustigi.! Til! þess! þurfi! fjölbreyttar! kennsluaðferðir! en! þær! eru! forsenda!
þess!að!hægt!sé!að!efla!greindarsvið!einstaklingsins! (Gardner,!1999:41945;!
Armstrong,!2000:20922,63,!2005:294).!!

Tilfinningagreind! tengist! lífsleikni! á! margvíslegan! hátt.! Hugtakið! kom!
fyrst! fram!á!sjónarsviðið!árið!1990.!Það!var!kynnt!af!sálfræðingunum!John!
Mayer!og!Peter!Salovey!þar!sem!þeir!höfðu!fjölgreindakenningu!Gardners!til!
hliðsjónar.! Samkvæmt!þeim!hefði! verið!hægt!að!nota!hugtakið! tilfinninga9
hæfni! (e.! emotional! competence)! en! þeir! töldu! hugtakið! tilfinningagreind!
henta!betur!til!að!tengja!kenningu!sína!við!aðrar!kenningar!um!greindir.!Þeir!
vísuðu! í! að! tilfinningagreind! væri! hluti! af! bæði! samskipta9! og! sjálfs9
þekkingargreind!eins!og!Gardner!skilgreindi!þær,!en!þær!feli!meðal!annars!í!
sér!að!þekkja!sjálfan!sig!og!tilfinningar!sínar!og!skilja!tilfinningar,!viðhorf!og!
líðan! annarra! (Salovey! &! Mayer,! 1990:1869189,! 1993:433;! Gardner,!
1983:2389243,2539254;! Armstrong,! 2001:14915).! Sálfræðingurinn! Daniel!
Goleman! hélt! áfram! að! þróa! hugmyndir! Salovey! og! Mayer! og! fylgdi! í!
kjölfarið!með!nýja!skilgreiningu!á!hugtakinu!tilfinningagreind.!Goleman!telur!
að! tilfinningagreind! sé! hæfni! til! að! greina! eigin! tilfinningar! og! annarra,!
hvetja! okkur! sjálf! og! stjórna! okkar! tilfinningum! og! samböndum.! Að! efla!
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tilfinningagreind! nemenda! gengur!misvel,! en! hver! einstaklingur! á! að! geta!
byggt!upp!og!styrkt!hæfni! sína!á!sviði! tilfinningagreindar.!Það!er!gert!með!
námsefni!sem!leggur!áherslu!á!að!styrkja!sjálfsstjórn,!efla!sjálfstraust,!auka!
félagslega! færni!og! samskiptahæfni!ásamt!því!að!ýta!undir!ábyrgðarkennd!
(Goleman,! 2000:11914,47;! Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.! Gunnarsson! og!
Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:55).!!

Kenningar! fræðimannsins! Lawrence! Kohlbergs! um! siðgæði! tengjast!
lífsleikni! en! hann! lagði! áherslu! á! að! umhverfið! og! félagsleg! reynsla!
einstaklinga! hafi! áhrif! á! siðgæðishugsun! þeirra.! Kenningar! hans! eru! að!
mörgu! leyti! líkar! kenningum! Piaget! um! þróun! vitsmunaþroska.! Kohlberg!
gerir! ráð! fyrir! að! siðgæðisvitund! þróist! út! frá! áhrifum! samlögunar! og!
aðhæfingar.! Samlögun! er! þegar! nemendur! takast! á! við! umhverfið! í!
samræmi!við!getu!sína,!þarfir!og!skoðanir,!og!aðhæfing!er!þegar!nemendur!
reyna! að! aðlagast! umhverfi! sínu.! Hlutverk! skóla! er! að! þroska! siðgæðis9
vitund,! en! nemendinn! fer! eftir! ákveðnu! ferli! sem! er! óháð! menningu.!
Nemendur!búa!yfir!ólíkum!reynsluheimi!og!hafa!mismunandi!skoðanir!og! í!
skólum!gefst!þeim!tækifæri!til!skoðanaskipta!þar!sem!sjónarmið!eru!rædd.!
Kohlberg! útbjó! námsefni! sem! varð! víða! vinsælt! á! áttunda! áratugnum.!
Námsefnið!gekk!út!á!það!að!nemendur!tókust!á!við!svokallaðar!klípusögur,!
en!þær!fela!í!sér!raunhæf!verkefni!þar!sem!nemendur!þurfa!að!kljást!við!að!
leysa!ýmis!konar!félagsleg!vandamál.!Að!sögn!Kohlbergs!er!félagsleg!reynsla!
mikilvæg!fyrir!nemendur!til!að!efla!siðgæðisvitund!þeirra.!Verkefni!eins!og!
koma! fyrir! í! klípusögum! séu! því! kjörin! tækifæri! fyrir! nemendur! til! að! efla!
samskipti! sín! við! aðra,! setja! sig! í! spor! annarra! og! skoða! mál! út! frá!
mismunandi!sjónarhornum!(Mobley,!2002:295;!Walsh,!2000:36937).!!!!

Eins!og!áður!var!nefnt!er!eitt!af!markmiðum!í! lífsleikni,!eins!og!þau!eru!
sett!fram!í!Aðalnámskrá!grunnskóla,!að!efla!færni!nemenda!til!að!setja!sig!í!
spor!annarra.!Í!lífsleiknikennslu!er!áhersla!lögð!á!að!styrkja!nemendur!og!að!
þeir! nýti! hæfileika! sína,! axli! ábyrgð! og! marki! eigin! stefnu.! Í! gegnum!
samvinnu!læra!nemendur!að!vinna!saman!og!bera!sameiginlega!ábyrgð!og!
reynir! oft! á! samskiptahæfni! í! slíkum! aðstæðum.! Ríkja! þarf! traust! milli!
einstaklinga!og! sýna!þarf! virðingu!og!umburðarlyndi!þegar!unnið!er! í! hópi!
(Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.! Gunnarsson! og! Sæmundur! Hafsteinsson,!
2004:116).!Fræðimaðurinn!Robert!Selman!hefur!fjallað!mikið!um!samskipti!
og!setti!hann!fram!kenningu!um!hvernig!hæfnin!að!setja!sig!í!spor!annarra!
og! samræma! og! aðgreina!mismunandi! sjónarhorn! þróast! hjá! nemendum.!
Slík! hæfni! endurspeglar! getu! einstaklings! til! að! setja! sig! inn! í! aðstæður,!
hlutverk!og! líðan!annarra,!en!einnig!um!sjálfsmeðvitund!hans!og!samskipti!
við! aðra! og! getu! til! að! greina! á!milli! eigin! sjónarmiða! og! annarra.!Hæfnin!
þróast!með!aldri!og! reynslu!og!með!umfjöllun!um!persónuleg,! siðferðileg,!
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tilfinningaleg! og! samfélagsleg! málefni! má! efla! hana! og! þroska! (Selman,!
1980:2839285;! Selman! &! Schultz,! 1990:697,1009101;! Sigrún! Aðalbjarnar9
dóttir,!2007:130).!!

Jákvæð!sálfræði!er!tiltölulega!ný!nálgun!í!lífsleiknikennslu!en!það!var!við!
lok! tíunda!áratugs! síðustu!aldar! að!hugmyndafræðin!um! jákvæða! sálfræði!
kom! fyrst! fram! á! sjónarsviðið! þegar! Mihaly! Csikszentmihalyi! og! Martin!
Seligman! bentu! á! mikilvægi! þess! að! veita! mannlegri! hamingju! sama!
rannsóknarrými!og!mannlegri!óhamingju!hafði!verið!gefið!(Csikszentmihalyi,!
2003:113).! Jákvæð! sálfræði! gengur! út! á! að! finna! þá! styrkleika! sem!
einstaklingar!hafa!og!hvernig!hægt!er!að!nota!þá!á! jákvæðan!og!styrkjandi!
hátt.! Í! skólastarfi! hefur! jákvæðri! sálfræði! verið! lýst! sem! samblöndu! milli!
annars! vegar! þess! að! læra! og! hins! vegar! að! þróa! með! sér! jákvæðar!
tilfinningar.! Helstu! markmiðin! eru! að! efla! færni,! styrkleika,! vellíðan! og!
styðja! við! jákvæða! hegðun! og! áhersla! er! lögð! á! að! kenna! nemendum!um!
seiglu,! þakklæti,! styrkleika,! tilgang,! flæði,! jákvæð! samskipti! og! tilfinningar!
(Seligman!&! Csikszentmihalyi,! 2000:5;! Seligman,! Ernst,! Gillham,! Reivich!&!
Linkins,! 2009:2949295,2989300).! Ian! Morris,! höfundur! bókarinnar! Nám' í'
skóla' um' hamingju' og' velferð,' gengur! út! frá! kenningum! jákvæðrar!
sálarfræði!og!fjallar!þar!um!gildi!jákvæðra!tilfinninga!fyrir!skólastarf.!Morris!
bendir! á! að! kennarar! þurfi! að! reyna! að! stuðla! að! aukinni! velferð! í!
skólakerfinu! þar! sem! áherslur! í! kennslu! liggja! í! að! nemendur! séu! í! góðu!
jafnvægi.! Hann! telur! að! hamingja! og! heilbrigði! leiði! til! þess! að! nemendur!
efla! með! sér! vellíðan,! sköpunarkraft! og! heildræna! hugsun.! Að! kenna!
hamingju!og!velferð!í!skóla!snýst!ekki!um!utanbókarlærdóm!og!að!fá!góðar!
einkunnir!úr!prófum!heldur!snýst!málið!um!styrkleika!nemenda,!sjálfstraust!
og! vellíðan.! Morris! vill! verkefni! í! skólum! þar! sem! nemendur! finna! hvar!
styrkleikar!þeirra!liggja!og!hann!mælir!með!því!að!kennarar!finni!leiðir!sem!
kenna!nemendum!réttu!tökin!til!að!auka!færni!sína.!Kenna!þarf!nemendum!
hvernig!það!er!að!vera!hamingjusamur!og! lifa! farsællega!og! til!þess!að!ná!
því!markmiði!þurfa!nemendur!að!upplifa!það.!Þeir!verða!að! fá! tækifæri! til!
að! æfa! sig! og! beita! þeirri! færni! sem! viðfangsefnið! krefst! í! daglegu! lífi!
(Seligman!o.fl.,!2009:294;!Morris,!2012:8,25).!!

2.3.2 Gildi%náms%í%lífsleikni%%

Menntun!þar!sem!lífsleikni!er!höfð!að!leiðarljósi!getur!stuðlað!að!velgengni!
nemenda! í! námi,! en! námsgreinin! eflir! félagsfærni! og! byggir! upp! jákvæða!
sjálfsmynd! nemenda! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:1959
196).! Það! hefur! verið! sýnt! fram! á! að! líðan! nemenda! hefur! áhrif! á! nám!
þeirra.!Námsgreinar!eins!og!lífsleikni!eru!ekki!eins!og!aðrar!námsgreinar!að!
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því! leyti! til! að! forsendur,! hugmyndir! og! lífssýn! nemenda! eru! lagðar! til!
grundvallar!(Goleman,!2000:2789280;!Elias!o.fl,!1997:2;!Erla!Kristjánsdóttir,!
Jóhann! I.! Gunnarsson! og! Sæmundur! Hafsteinsson,! 2004:17,40).! Markmið!
með! kennslu! námsgreina! eins! og! lífsleikni! er! meðal! annars! að! kenna!
nemendum! um! þá! sjálfa! og! ræða! um! hvaða!merking! liggur! í! því! að! vera!
manneskja! og! þátttakandi! í! lýðræðisþjóðfélagi.! Auknar! kröfur! um! hæfni! í!
gagnrýnni! hugsun,! flóknari! kunnáttu! og! siðvit! til! að! skilja! og! bregðast! við!
hafa!orðið!á!tímum!hnattvæðingar!(Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,!
2013:21,196).!Í!lífsleikni!er!markvisst!unnið!að!því!að!efla!hæfni!nemenda!til!
að! lifa! í! síbreytilegu! samfélagi! og! mennta! þá! til! að! takast! á! við! hina!
ófyrirsjáanlegu!framtíð.!Nemendur!læra!að!þekkja!sjálfan!sig!og!tilfinningar!
sínar! og! hvernig! tilfinningar! og! hegðun! hefur! áhrif! hvert! á! annað! (Aldís!
Yngvadóttir,!2004:44;!Elias!o.fl.,!1997:2;!Goleman,!2000:47,2829283;!Morris,!
2012:698).!

Lífsleiknikennsla!kallar!á!fjölbreyttar!kennsluaðferðir!þar!sem!nemendur!
læra!á!ólíkan!hátt.!Áhersla!er!á!þátttöku!nemenda!og!ábyrgð!þeirra!á!eigin!
námi.!Nemendur!þurfa!að!fá!tækifæri!til!að!skoða!sjálfir!viðfangsefnið,!velta!
fyrir!sér!hlutunum,!vega!og!meta!forsendur!skoðana,!hugsana!og!hegðunar.!
Mikilvægt!er! að!gefa!nemendum! tækifæri! til! að!prófa! sjálfir! þá! færni! sem!
verið! er! að! þjálfa! en! þannig! aukast! líkurnar! á! að! þeir! skilji! betur!
viðfangsefnið! (Aldís! Yngvadóttir,! 2004:10911;! Erla!Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.!
Gunnarsson!og!Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:9;!Zins,!Weissberg,!Wang!&!
Walberg,!2004:4,697).!Síðustu!áratugi!hafa!þróast!hugmyndir!og!námsefni!til!
að!kenna!lífsleikni!og!styrkja!félags9!og!tilfinningatengda!hæfni!nemenda!og!
hefur! reynslan! sýnt! að! þegar! skipulag! skólastarfsins! miðar! að! því! að! efla!
lífsleikni! nemenda! næst! besti! árangurinn! (Aldís! Yngvadóttir,! 2004:8;! Elias!
o.fl.,! 1997:396,1039104;! Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.! Gunnarsson! og!
Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:38939;!Zins!o.fl,!2004:395).!

2.4 Leiklist%%

Tell'me'and'I'will'forget'
Show'me'and'I'will'remember'
Involve'me'and'I'will'understand'
! 9!Benjamin!Franklin!

Menntun! í! leiklist! snýst! ekki! einungis! um! að! þjálfa! nemendur! í! aðferðum!
listgreinarinnar!heldur!einnig!um!læsi!á!leiklist!í!víðu!samhengi!og!að!dýpka!
skilning!nemenda!á!sjálfum!sér,!mannlegu!eðli!og!samfélagi.!Áhersla!er!lögð!
á!að!nemendur!kanni!og!skoði!mannlega!eiginleika!og!samskipti!um!leið!og!
þeir!mynda!sér!skoðanir!og!ákvarðanir!eru!teknar.!Nemendur!leita!lausna!á!
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vandamálum,! nýta! þekkingu! og! færni! og! miðla! niðurstöðum! (Ása! Helga!
Ragnarsdóttir! og! Rannveig! ! Björk! Þorkelsdóttir,! 2010:2;! Baldwin,! 2004:62;!
Dickinson! &! Neelands,! 2006:38;! Heathcote,! 1984:12,54955,61,90992;!
Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,!2013:1459146).!!

Hugmyndir! fræðimanna! um! leiklist! í! námi! má! rekja! til! kenninga! Jean!
Piaget! og! samstarfsmanna! hans! um! hugsmíðahyggju! (e.! cognitive!
constructivism).!Hugsmíðahyggja!á! rætur!sínar!að! rekja! til!19.!og!20.!aldar!
og! má! nefna! forystumenn! hennar! þá! Jean! Piaget! og! Lev! Vygotsky! og!
hugmyndir!þeirra!um!uppbyggingu!þekkingar,!að!auki!má!nefna!John!Dewey!
og!hugmyndir!hans!um!nám!á! forsendu!nemandans!og!reynslu!hans.!Nám!
út! frá! hugsmíðahyggjunni! er! afleiðing! andlegrar! uppbyggingar,! hvernig!
nemendur! læra!með! því! að! byggja! ofan! á! fyrri! þekkingu! og! skapi! þannig!
nýjan!skilning!(Pritchard,!2009:17918;!Selley,!1999:3).!Einn!af!meginþáttum!
náms!í!leiklist!er!að!nemendur!eru!stöðugt!að!læra!með!því!að!byggja!ofan!á!
fyrri! þekkingu! og! byggir! m.a.! hugmyndafræði! Brian! Ways,! Dorothy!
Heathcote!og!Gavon!Bolton!á!því.!Brian!Way!lagði!áherslu!á!að!menntun!feli!
í! sér! tækifæri! til! að!þroska! ímyndunarafl! einstaklinga!og!hugmyndin!á!bak!
við!leiklist!í!námi!sé!að!styrkja!og!byggja!einstaklinga!upp!andlega.!Mikilvægt!
væri!að!kenna!nemendum!á!eins!margar!hliðar! lífsins!og!mögulegt!er!og!á!
skapandi! hátt.! Way! setti! fram! kerfi! þar! sem! unnið! er! með! jákvæðar! og!
neikvæðar!tilfinningar!og!kallaði!hann!það!persónuleikahringinn.!Æfingarnar!
í!hringnum!flokkaði!hann! í! sjö! flokka,!einbeiting,! skynjun,! ímyndun,! líkami,!
mál,! tilfinningar! og! greind! og! byggði! hann! útfærslu! sína! á! leikrænni!
tjáningu.!Way! lagði! áherslu! á! að! persónuþroski! nemenda! eigi! að! þróast! í!
gegnum!leiki!og!æfingar!og!vildi!hann!skapa!andrúmsloft!sem!væri!laust!við!
hræðslu!og!ótta.!Hægt!væri!að!ná!því!fram!með!því!að!vinna!markvisst!út!frá!
hverjum! þætti! persónuleikahringsins! (Way,! 1967:10915,26927).! Greina! má!
samhljóm! með! persónuleikahring! Way! og! fjölgreindakenningu! Howard!
Gardners.!Gardner!fór!að!þróa!þá!kenningu!að!hver!einstaklingur!hefði!fleiri!
en!eina!greind!og!setti!hann!fram!kenningu!sína!um!fjölgreindir!manna!árið!
1983.!Eins!og!nefnt!var! í!kafla!2.1!gerir!kenning!Gardners!ráð!fyrir!að!hver!
einstaklingur!búi!yfir!hæfni!á!öllum!greindarsviðum!og!ef!einstaklingur!fær!
nægilega! örvun! og! leiðsögn! getur! hann! þróað! hvert! greindarsvið! að!
viðunandi!getustigi.!Til!þess!þurfi!fjölbreytilegar!kennsluaðferðir!en!þær!eru!
forsenda! þess! að! hægt! sé! að! efla! greindarsvið! einstaklingsins! (Gardner,!
1999:41945;!Armstrong,!2001:20922,63).!

Fræðimennirnir!Dorothy!Heathcote!og!Gavin!Bolton!eru!talin!eiga!stóran!
þátt! í!því!hvernig! leiklist! í!námi!hefur!þróast.!Þau! ! vildu!meina!að! leiklist! í!
námi! væri! ákveðið! andsvar! við! hinni! miklu! staðreyndaþekkingu! sem!
nemendur!hafa! verið!mataðir! á.!Nemendur!ættu!að! fá! sjálfir! að!uppgötva!



!

36!

nýjar! aðferðir! og! nýja! hluti! en! þannig! myndu! þeir! öðlast! tilfinningalega!
reynslu!og!skilning!á!samhengi!atburða!og!hluta!og!sjá!þá!í!skýrara!ljósi!(Ása!
Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk! Þorkelsdóttir,! 2010:2;! Heathcote,!
1984:11912,42943).!Svipaða!hugsun!má!sjá! í! skrifum!John!Deweys!en!hann!
hreifst! lítið! af! hefðubundinni! náms9! og! kennslufræði! sem! gekk! út! á!
utanbókarlærdóm!og!yfirheyrslur.!Einstaklingseðlið,!tjáningin!og!umhverfið!
taldi! hann!mikilvæga!þætti! kennslunnar!og!bætti! við! að! leggja!ætti!mesta!
áherslu!á!verklegar!greinar!þar!sem!nemendur!lærðu!best!með!því!að!reyna!
sjálfir! á! eigin! spýtur! (e.! learning! by! doing).! Nemendur! ættu! að! glíma! við!
vandamál! eða! viðfangsefni,! setja! fram! hugmyndir,! prófa! þær,! ígrunda! og!
upplifa! (Dewey,! 2000b:15916;! Gunnar! E.! Finnbogason,! 2010:43;! Myhre,!
2001:174).!Dewey!lagði!áherslu!á!lýðræðislega!menntun.!Markmið!hans!var!
að! búa! til! fordómalausan! lýðræðislegan! skóla! sem! væri! opinn! fyrir! hinum!
margbreytileika!nemenda!og!stuðlaði!að!fjölbreyttri!reynslu.!Lýðræðislegur!
skóli!tryggði!best!frelsi!nemenda!og!tækifæri!þeirra!til!þátttöku.!Dewey!taldi!
mikilvægt!að! skólaumhverfið! tæki!mið!af! samfélaginu! sem!það!er! sprottið!
úr,!en!þannig!megi! skapa! tengsl!milli! skóla!og! samfélags.!Viðfangsefni!eigi!
að!vera!hliðstæð!þeim!verkefnum!sem!nemendur!fást!við!í!hinu!daglega!lífi!
áréttaði! Dewey.! Það! sé! litið! á! hvern! nemanda! sem! fullgildan! meðlim!
samfélagsins! sem! býr! yfir! þekkingu! og! reynslu! sem! grunnskólinn! ætti! að!
byggja!nám!þeirra!á.!Hugmynd!Deweys!var!að!búa!til!samfélag!í!smækkaðri!
mynd! í! skólastofunni! og! átti! samfélagið! að! byggjast! á! samstarfi! og!
lýðræðislegum!samskiptum.!Lýðræði!væri! lífsform!sem! feli! í! sér!ábyrgð!og!
reynslu.!Út!frá!því!verða!samskipti!og!þátttaka!forsendan!fyrir!lýðræðislegri!
samveru.! Þetta! leiði! til! þroska! og! menntandi! samskipta! en! það! sé!
undirstaða!menntunar.! Hér! er! Dewey! ekki! að! tala! um! þau! samskipti! sem!
felast! í!einræðu!kennarans!heldur!samræðu!á!milli!nemenda,!og!nemenda!
og!kennarans.!Slík!samræða!byggist!á!reynslu!og!skapar!um!leið!nýja!reynslu!
og!þarf!því!að!vera!tengd!ígrundun!sem!gerir!hana!merkingarbæra!fyrir!þá!
sem!taka!þátt!í!henni!(Dewey,!2000a:12913,36938,!2000b:14917,42943).!!

2.4.1 Leiklist%og%gildi%ímyndunaraflsins%%

Samkvæmt!Vygotsky!nýtir! einstaklingurinn! ímyndunaraflið! til! að! rannsaka,!
skipuleggja! og! skilja,! bæði! sig! og! umhverfi! sitt.! Hjá! börnum! er! slíkur!
ímyndunarleikur!eðlilegur,!en!þar!takast!þau!á!við!vandamál,! læra!að!setja!
sig! í! spor! annarra! og! gera! viðhorf! og! hegðun! þeirra! að! sínum! (Vygotsky,!
1978:1019103).! Sömu! hugmyndir! um! gildi! ímyndunarafls! í! menntun! hafa!
Eisner! og! Robinson.! Að! sögn! þeirra! er! ímyndunarafl! forsenda! táknrænnar!
hugsunar! og! því! brýnt! að! efla! það! með! skapandi! viðfangsefnum! (Eisner,!
2002:25926;! Robinson,! 2009:57958,2479248).! Eftir! því! sem!börn! eldast! ber!
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minna! á! því! að! nemendur! noti! ímyndunarafl! sitt.! Það! hlýtur! að! vera!
mikilvægt! að! nota! kennsluaðferðir! í! skólum! sem! ýta! undir! ímyndunarafl!
nemenda!(Baldwin,!2008:3;!Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b:102).!

Leiklist! gegnir! mikilvægu! hlutverki! þegar! þarf! að! þroska! skilningarvit!
nemenda.!Hún!hjálpar! þeim!að!öðlast! dýpri! skilning! á! námsefninu!og! efla!
ímyndunarafl!þeirra.!Leiklist!fær!nemendur!til!að!sjá!heiminn!í!nýju!ljósi!og!
veitir! þeim! tækifæri! og! verkfæri! til! að! fást! við! verkefni! á! listrænan! og!
skapandi! hátt! þar! sem! ímyndunaraflið! fær! að! leika! lausum! hala! (Baldwin,!
2004:4,17,19,62963;! Eisner,! 2002:495,196;! Neelands,! 1992:7;! Heathcote,!
1984:69;! Way,! 1967:42943,65966).! Fyrri! starfsreynsla! fræðimannsins! Ken!
Robinson! er! menntun! í! leiklist.! Hann! var! að! eigin! sögn! hrifinn! af! þeim!
áhrifum!sem!leiklist!hafði!á!nemendur.!Hann!sá!hvernig!nemendur!notuðu!
ímyndunaraflið! sitt,! sjálfsöryggi! þeirra! efldist! og! allir! gátu! tekið! þátt!
(Robinson,! 2009:240).! Kennsluaðferðir! leiklistar! auðvelda! nemendum! að!
skilja! námsefnið.! Nemendur! lifa! sig! inn! í! ímyndað! ferli! og! byggja! upp!
samskipti!milli!persóna.! Í!hinum! ímyndaða!heimi!er!hægt!að!skoða,!kanna!
og! ígrunda! í!öruggu!umhverfi! sem!stuðlar!að! jafnvægi!milli! viðbragða!sem!
tengjast! annars! vegar! innsæi! og! tilfinningum! nemenda! og! þekkingu! og!
vitsmunalegri! hugsun! hins! vegar! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir,! 2004:9;! Ása! Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk!
Þorkelsdóttir,! 2010:192;! Baldwin,! 2004:49951,! 2008:3! Heathcote,! 1984:549
55,61;!Moore,!2004:293;!Neelands,!1992:596;!Wilhelm,!2006:75).!

2.4.2 Gildi%leiklistar%í%námi%

Rannsóknir! hafa! sýnt! fram! á!mikilvægi! þess! að! kenna! leiklist.!Niðurstöður!
rannsóknar! á! erlendum! skólum! sem! lögðu! megináherslu! á! listnám! sýndi!
fram! á! að! slíkir! skólar! sáu! betri! árangur! í! náminu.! Listnámið! varð! hluti! af!
námskrá! skólanna!en!námið!var!byggt!upp!á! fjölbreyttan!og! sveigjanlegan!
hátt! og! voru! kennarar! duglegir! að! samþætta! listnámið! við! aðrar!
námsgreinar! (Dickinson,! 1997).! Rannsókn! frá! 2008! um! áhrif! listkennslu! í!
tengslum! við! hvatningu,! sjálfstæði! og! sköpunarkraft! nemenda! sýndi! að!
kennsla! í! leiklist! hjálpaði! nemendum! að! hugsa! meira! á! skapandi! hátt,!
sjálfstraust! þeirra! jókst! og! kennslustundirnar! gáfu! þeim! tækifæri! til! að! tjá!
sköpunarkraft! sinn! og! efldu! áhuga! þeirra! á! náminu! (Moorefield9Lang,!
2008:1019103).! Sambærileg! rannsókn! frá! árinu! 2007! á! beitingu! kennslu9
aðferða! leiklistar! í! skóla! sýndi! að! nemendur! upplifðu! dýpri! þekkingu! á!
námsefninu! og! áhugi! þeirra! jókst! til! muna! (Chan,! 2009:1919209).!
Niðurstöður! íslenskra! rannsókna! benda! til! þess! að! leiklist! ýtir! undir! virkni!
nemenda,!eflir!sköpunargáfu,!ímyndunarafl,!tjáningarhæfni,!félagsþroska!og!
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sjálfstraust!(Kristín!Á.!Ólafsdóttir,!2009).!Með!því!að!beita!kennsluaðferðum!
leiklistar!eiga!nemendur!auðveldara!með!að!skilja!námsefnið!og!það!festist!
betur! í! minni! sem! aftur! bætir! námsárangur! nemenda.! Jafnframt!má! geta!
þess! að! aðferðir! leiklistar! eru! hentugar! fyrir! nemendur! sem! eiga! við!
námsörðugleika! að! stríða! (Ása! Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk!
Þorkelsdóttir,!2010:7).!

Gildi!menntunar!á!sviði!leiklistar!er!að!skapa!aðstæður!fyrir!nemendur!og!
gefa! þeim! tækifæri! til! að! skapa! og! koma! sköpun! sinni! í! verk.! Nemendur!
kynnast!kennsluaðferðum!leiklistar!og!læra!að!vinna!með!þær.!Áherslur!og!
hugmyndafræði! leiklistar! sem! listgreinar! er! byggð! á! fjórum! þáttum! sem!
tengjast! allir! saman;! þekkingaröflun! og! hugmyndavinna,! framkvæmd,!
greining!og!samhengi.!Þessir!þættir!fela!m.a!í!sér!upplýsingaleit,!rannsóknir,!
prófanir,! túlkun,! flutning,! sýningu,! skilning,! upplifun,! ígrundun,!menningu,!
sögu,! skipulagningu! og! þroska! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,!
2013:1609161).! Kennsluaðferðir! leiklistar! gera! kennurum! kleift! að! nálgast!
kennsluefnið! á! mismunandi! hátt.! Þær! byggja! á! fjölbreyttum! kennslu9
aðferðum! sem! taka!mið! af! þörfum!hvers!og!eins!og! fást! við! flest! allt! sem!
tengist! manneskjunni! og! nánasta! umhverfi! hennar! (Baldwin,! 2004:49951;!
Bloomfield,! 2000:134).! Einn! af! kostum! leiklistar! er! að! hún! hjálpar!
nemendum!að!efla!með!sér!umburðarlyndi!og!samúð!því!að! í! leiklist! setja!
þeir!sig!í!spor!annarra.!Nemendur!eiga!hlutdeild!í!annarri!persónu!og!þurfa!
að! setja! sig! í! spor! hennar! til! að! geta! fengið! raunverulegan! skilning! á! því!
hvernig! heimurinn! lítur! út! í! gegnum! augu! persónunnar.! Í! gegnum! slíkar!
aðferðir! takast! nemendur! á! við! vandamál! og! finna! lausnir! og! auka!þannig!
fyrri! þekkingu! og! reynslu! (Ása! Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk!
Þorkelsdóttir,!2010:2;!Baldwin,!2008:394;!Silverstein,!2003:11).!

Að! beita! kennsluaðferðum! leiklistar! í! námi! getur! komið! sér! vel! til! að!
takast! á! við! þau! mál! sem! eru! efst! á! baugi! í! samfélaginu! og! brenna! á!
nemendum!og!eru!ef!til!vill!erfið!að!eiga!við.!Í!leiklist!er!markvisst!unnið!að!
því!að!auka!ábyrgðarkennd,! frumkvæði!og! sjálfstæði!nemenda.!Að!auki!er!
þeim! gefið! tækifæri! á! þekkingaröflun! sem! ýtir! undir! frumlega! hugsun! og!
sjálfstæð!vinnubrögð!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:698;!
Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,!2013:146).!!

! %
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2.5 Samþætting%námsgreina%)

Alone'we'are'smart.'Together'we'are'brilliant'
9!Steven!Andersen!

!

Mikilvægt!er!að!efla!með!nemendum!hæfni!í!að!sækja!sér!nýja!þekkingu!og!
til!að!beita!leikni.!Að!vera!ábyrgur!og!skapandi!í!þekkingarleit!sinni,!ígrunda!
og! rökstyðja! eru! þættir! sem! nemendur! þurfa! að! vera! meðvitaðir! um.! Til!
þess!að!efla!þá!þætti!þarf!fjölbreytileg!viðfangsefni!þar!sem!nemendur!fást!
við!mismunandi!verkefni!og!samþætta!þekkingu!sína!og!leikni!(Mennta9!og!
menningarmálaráðuneytið,!2013:25926,51).!!!

Þegar! kemur! að! skipulagningu! kennslu! þarf! að! huga! að! margvíslegum!
atriðum.!Nemendur!eru!eins!misjafnir!og!þeir!eru!margir!og!að!skipuleggja!
kennslu! út! frá! persónugerð! hvers! nemanda! og! áhugasviði! kallar! á!
fjölbreyttar!kennsluaðferðir!og!viðfangsefni!sem!höfða!til!nemenda!(Butler,!
Lauscher,! Jarvis9Selinger! &! Beckingham,! 2004:435;! Tomlinson,! 2003:9;!
Tomlinson! &! Allan,! 2000:18921,23930).! Með! því! að! nota! fjölbreyttar!
kennsluaðferðir! og! velja! ólíka! nálgun! námsefnisins! er! komið! til! móts! við!
ólíkar! þarfir! nemenda! og! þeim! gefin! tækifæri! til! að! velja!milli! fjölbreyttra!
námsleiða! og! þjálfast! í! lýðræðislegum! vinnubrögðum.! Fjölbreyttar!
kennsluaðferðir! hafa! það! að! bera! að! þær! færa! námsefnið! nær! áhugasviði!
nemenda! og! hafa! jákvæð! áhrif! á! nám! og! þroska! nemenda! (Hafdís!
Guðjónsdóttir,!Matthildur!Guðmundsdóttir!og!Árdís!Ívarsdóttir,!2005:21922;!
Gardner,! 1999:41945;! Eisner,! 2002:2049205;! Milner,! 2005:7699770).! Í!
gegnum! námsgreinar! kynnast! nemendur! ólíkum! sjónarhornum! heimsins.!
Nemendur!læra!um!nærumhverfi!sitt,!ólíka!menningarheima!og!fá!tækifæri!
til!að!kynna!sér!og!ræða!siði!og!lífshætti!ásamt!þekkingu!og!hugmyndum!og!
almenna!hluti!og!viðfangsefni!sem!gefur!lífi!þeirra!og!umhverfi!merkingu!og!
tilgang.!Engin!ein!námsgrein!er!eins!og!býr!hver!yfir!mismunandi!aðferðum!
og! verklagi! sem! þarf! að! höfða! jafnt! til! rökhugsunar! og! tilfinninga! og! gefa!
nemendum!ákveðið! frelsi! til! sköpunar.!Með!því!að!samþætta!námsgreinar!
dýpka!nemendur!þekkingu!sína!á!viðfangsefninu!sem!tekið!er!fyrir!og!auka!
skilning! sinn! á! því! (Erickson,! Brandes,! Mitchell! &!Mitchell,! 2005:7939794;!
Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:51,135).! Í! bók! Lilju! M.!
Jónsdóttur,! Skapandi' skólastarf,! kemur! fram! að! það! krefjist! fjölbreyttra!
kennsluaðferða! að! samþætta! námsgreinar.! Það! sé! þó! þess! virði! en!
nemendur! fá! þar! útrás! fyrir! sköpunargleði! sína,! tækifæri! til! að! vinna!með!
öðrum,! læra! að! bregðast! við! nýjum! aðstæðum! og! þjálfast! í! því! að! taka!
sjálfstæðar!ákvarðanir!(Lilja!M.!Jónsdóttir,!1996:10).!
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Samþætting! er! leið! fyrir! kennara! og! nemendur! í! að! sannreyna! að!
veröldin! er! í! raun! ekki! slitrótt! heldur! samþætt! úr! mörgum! mismunandi!
þáttum.!Nemendum!gefst! tækifæri! til! að! nýta! hæfileika! sína!og!byggja! þá!
upp.! Að! samþætta! námsgreinar! krefst! þekkingar! og! leikni! frá! öllum!
þekkingarsviðum! og! er! rík! áhersla! lögð! á! samstarf! kennara! og! nemenda.!
Samstarf!sem!felur! í!sér! leit!að! lausnum!og!hvernig!hægt!er!er!deila!henni!
með! öðrum! (Johnson,! Johnson! &! Holubec,! 1994:497;! Lilja! M.! Jónsdóttir,!
1995:51).! Nemendur! vinna! á!mismunandi! hraða! og! hafa! ólíka! námsfærni.!
Tilgangurinn! með! samþættingu! námsgreina! er! að! koma! til! móts! við!
mismunandi! hóp! nemenda! með! fjölbreyttum! vinnubrögðum! og! skapa!
þannig! aðstæður! fyrir! nemendur! að! læra! á! eigin! forsendum! (Gerður! G.!
Óskarsdóttir,! 2003:9).! Þróunarverkefnið! Smiðjur! er! gott! dæmi! um!
samþættingu! námsgreina! og! árangurinn! sem! það! hafði! fyrir! nemendur.!
Leitað! var! leiða! til! að! auka! ábyrgð! nemenda! á! eigin! námi! og! þeim! gefinn!
kostur! á! því! að! vinna! að! viðfangsefnum! sem! tengdust! þeirra! áhugasviði.!
Aðalmarkmið! verkefnisins! var! að!móta! heildstætt! skólastarf! sem!byggði! á!
samþættingu!list9!og!verkgreina!við!aðrar!námsgreinar.!Hugsunin!á!bak!við!
skipulagið! var! að! koma! til! móts! við! mismunandi! hæfileika! nemenda.!
Ávinningurinn!af!þróunarverkefninu!var!mikill!en!starfsfólk!Norðlingaskóla,!
þar!sem!þróunarstarfið!fór!fram,!taldi!það!veita!nemendum!tækifæri!til!að!
læra! námsefnið! á! fjölbreyttari! hátt! sem! og! að! það! vakti! áhuga! þeirra! á!
náminu! (Ingvar! Sigurgeirsson,! Ágúst! Ólason,! Björn! Gunnlaugsson,! Hildur!
Jóhannesdóttir!og!Sif!Vígþórsdóttir,!2010).!!

2.5.1 Samþætting%í%ljósi%fræðanna%

Hugsmíðahyggja! lítur! á! nám! sem! afleiðingu! andlegrar! uppbyggingar.! Nám!
og! reynsla! eigi! sér! stað! þegar! nemendur! öðlast! nýja! reynslu! eða! afla! sér!
nýrra!upplýsinga!og!tengja!það!við!fyrri!reynslu!eða!þekkingu!til!að!geta!lagt!
skilning!sinn!á!þær.!Þátttaka!og!áhugi!nemenda!er!lykilatriðið!en!nemendur!
þurfa!að!sjá!tilgang!í!að!læra!það!sem!þarf!til!að!leysa!verkefnin.!Jafnframt!
þurfa! verkefnin! að! vera! í! samhengi! og! samræmi! við! raunveruleg! verkefni,!
líkt!og!þau!sem!unnin!eru! í!hinu!daglega! lífi! (Pritchard,!2009:17918;!Selley,!
1999:3;! Þuríður! Jóna! Jóhannsdóttir,! 2009).! Ef! við! skoðum! hugsmíða9
hyggjuna! út! frá! samþættingu!má! sjá! grunn! að! henni! í! verkum!Deweys! en!
hann! taldi! eitt! af! hlutverkum!kennara! að!hvetja! nemendur! til! þátttöku!og!
slíkt!yrði!ekki!framgengt!nema!með!fjölbreyttum!verkefnum.!Þannig!myndu!
nemendur! fá! tækifæri! til! að! nálgast! viðfangsefnið! frá! fleiru! en! einu!
sjónarhorni!sem!myndu!gera!viðfangsefnin!frjó,!skapandi!og!spennandi!fyrir!
nemendur.!Mælt!er!með!því!að!skólastarf!sé!í!samhengi!við!verkefni!daglegs!
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lífs! en! það! leiðir! til! þess! að! reynsla! nemenda! verði! merkingabær! og!
skiljanleg!(Dewey,!1916:22,53954,1639164,!!2000b:15916).!

Kenningar!sálfræðingsins!Jerome!Bruner!tengjast!hugsmíðahyggjunni!en!
hann! taldi! að! menntun! ætti! að! gefa! nemendum! tækifæri! til! að! nýta!
hæfileika!sína!til!að! læra!og!byggja!þannig!ofan!á!fyrri!kunnáttu.!Nám!ætti!
að!vera!hugsað!sem!verkfæri!til!að!hjálpa!nemendum!að!leysa!verkefni.!Að!
samþætta!námsgreinar!væri!að!veita!nemendum!slík!verkfæri.!Bruner!taldi!
skólakerfið! vera! hannað! fyrir! nemendur! sem! ættu! auðvelt! með! nám! og!
þyrftu!lítið!aðhald.!Lítið!væri!hugsað!um!hina!nemendurna!og!getu!þeirra!til!
að! læra! með! öðrum! aðferðum! en! til! dæmis! fyrirlestrarformi! og!
vinnubókum.!Að!hans!mati! væri! líklegra! að! flestir! nemendur!myndu!njóta!
sín! í! náminu! ef! beitt! væri! fjölbreyttum! og! samþættum! kennsluaðferðum!
(Bruner,! 1960:17918,1279128).! Sams! konar! hugmyndir! má! sjá! hjá! fræði9
mönnunum! Vygotsky! og! Eisner.! Báðir! töldu! að! ein! nálgun! í! kennslu! væri!
ekki!nóg!til!að!nemendur!næðu!fullum!tökum!á!námsgrein.!Til!að!nemendur!
fái! sem! mest! út! úr! námi! sínu! þurfa! þeir! að! nálgast! viðfangsefnin! á!
fjölbreyttan! hátt! og! býður! samþætting! námsgreina! upp! á! slíka!möguleika.!
Eisner!bætti!einnig!við!að!það!gætu!ekki!allir!nemendur!öðlast!sama!skilning!
á!viðfangsefni!á! sama!hátt!og! samþætting!gæfi!nemendum!færi!á!að!nýta!
hæfileika! sína! til! að! koma! upplýsingum! á! framfæri,! sem! sumir! nemendur!
gætu!átt!erfitt!með!(Eisner,!1998:27;!Vygotski,!1978:90991).!

2.5.2 Samþætting%leiklistar%og%lífsleikni%%

Samþætting! námsgreina! við! leiklist! getur! nýst! vel! til! að! auðga! og! styrkja!
kennsluna! á! fjölbreyttan! hátt! (Borko! &! Putnam,! 1998:193;! Mennta9! og!
menningarmálaráðuneytið,! 2013:146).! Hugmyndafræðin! á! bak! við!
samþættingu! leiklistar! tengist! hugmyndum! og! kenningum! Dorothy!
Heathcote!og!Gavin!Boltons.!Þau!héldu!því!fram!að!aðferðir!leiklistar!myndu!
nýtast!í!öllu!skólastarfi!og!að!allir!kennarar!ættu!að!geta!nýtt!sér!aðferðirnar!
í! kennslu! sinni.! Með! því! að! nota! kennsluaðferðir! leiklistar! þroskast!
tilfinningar! nemenda! og! skilningur! þeirra! á! félags9! og! menningarlegu!
samhengi!eykst.!Möguleikarnir!við!samþættingu!eru!margir!og!er!mikilvægt!
að! hugsa! út! í! hvernig! skuli! tengja! greinarnar! svo! þær! myndi! eina! heild!
(Bolton,!1979:192;!Heathcote,!1984:61962).!

Meginviðfangsefni! í! lífsleikni!er!að!efla! félags9,! siðferðis9,! tilfinninga9!og!
persónuþroska! nemenda! og! að! samþætta! námsgreinina! við! leiklist! eykur!
líkurnar!á!góðum!árangri!nemenda.!Nemendur!læra!meðal!annars!hvað!í!því!
felst!að!vera!manneskja!og!þátttakandi!í!nútímasamfélagi!(Aldís!Yngvadóttir,!
2004:8;!Elias,! Zins,!Weissberg,! Frey,!Greenberg,!Haynes,!Kesslen,! Scwwab9
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Stone!&!Shriver,!1997:2).!Sérstaða!leiklistar!er!að!hún!býður!upp!á!einstaka!
námsmöguleika.! Nemendur! ganga! inn! í! ímyndaðan! heim,! takast! á! við!
margvísleg!hlutverk!og!lifa!sig!inn!í!aðstæður!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!
Ragnarsdóttir,! 2004:6;! Heathcote,! 1984:54955,61;! Robinson,! 2009:240).!
Kennsluaðferðir!hennar!byggja! á! fjölbreyttum!kennsluaðferðum! ! sem! taka!
mið!af!þörfum!hvers!og!eins!og!fást!við!flest!allt!sem!tengist!manneskjunni!
og! nánasta! umhverfi! hennar! (Baldwin,! 2004:62;! Bloomfield,! 2000:134).! Í!
gegnum!samþættinguna!gefst!nemendum!tækifæri!til!náms!sem!stuðlar!að!
auknum!áhuga!þeirra!á!náminu!þar!sem!nemendur!tengja!viðfangsefni!við!
eigin! reynslu! og! líf! og! nálgast! þau! út! frá! mismunandi! sjónarhornum.!
Nemendum! gefst! jafnframt! tækifæri! til! sköpunar,! gagnrýnnar! hugsunar,!
skapandi!skrifa!og!vera!sjálfstæð!í!hugsun.!Að!ofangreindu!má!leiða!að!því!
líkur! að! ákveðin! samfella! í! kennslustundum! styðji! við! nám! nemenda! á!
mörgum! sviðum! (Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2002:15;! Borko! &! Putnam,!
1998:1;! Erickson,! Brandes,! Mitchell! &! Mitchell,! 2005:794;! Trent! &! Riley,!
2009:15,27928).!

2.6 Að%læra%til%gagns%)

Nám'er'hluti'af'því'að'vera'til,'að'vera'manneskja'
9!Gunilla!Svingby!

!
Í!hverjum!grunnskóla!er!hæfni!nemenda!útfærð!innan!hverrar!námsgreinar!
eða!námssviðs!með!tilliti!til!hæfniviðmiða.!Hæfni!er!eitt!af!lykilhugtökunum!
þremur! í! Aðalnámskrá! grunnskóla! og! felur! í! sér! þekkingu! og! leikni! og! er!
samþætt! siðferðilegum! viðhorfum! nemenda.! Til! að! ná! tilsettum! hæfni9
viðmiðum!eru!námsgreinar!skólanna!hugsaðar!sem!ákveðin!hjálpartæki!og!
er!hlutverk!kennsluaðferða!að!þjóna!þeim!hæfniviðmiðum!sem!stefnt!er!að.!
Kennsluaðferðirnar! ásamt! námsgögnum! og! vinnubrögðum! taka! mið! af!
hæfniviðmiðunum! og! skal! útfæra! svo! að! möguleikar! nemenda! til! að! ná!
þeim!séu!sem!best!verður!á!kosið.!Meginforsendur!þess!að!nemendur!nái!
þeim! hæfniviðmiðum! sem! stefnt! er! að! er! fjölbreytilegt! námsumhverfi! og!
hvetjandi! kennsluaðferðir.! Til! að! stuðla! að! alhliða! þroska,! velferð! og! efla!
læsi! nemenda! á! umhverfi! sitt! þurfa! viðfangsefni! námsgreina! að! tengjast!
daglegu!lífi!þeirra.!Miða!þarf!að!því!að!hvetja!nemendur!til!virkrar!þátttöku!
og!sjálfstæðis!í!námi!svo!þeir!geti!aflað!sér!þekkingar!á!eigin!spýtur!og!nýta!
hæfileika! sína! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2011:37938,46,!
2013:91).!!

Nemendur! eru! jafn! ólíkir! og! þeir! eru!margir! og! er! því!misjafnt! hvernig!
þeir! bregðast! við! kennsluaðferðum.! Howard! Gardner! lagði! áherslu! á! það!
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þegar! hann! kom! fram! með! fjölgreindarkenningu! sína! árið! 1983! að! þeim!
meiri!fjölbreytni!í!kennsluaðferðum,!þeim!árangursríkara!verður!námið!fyrir!
nemendur.!Slíkt!bjóði!upp!á!tækifæri!fyrir!nemendur!til!náms!sem!byggir!á!
hæfileikum,! áhuga,! þekkingu! og! viðurkenningu! á! þörfum! þeirra! (Gardner,!
1983:2789284,!1999:41945).!Upprunalega!var!fjölgreindakenningin!ekki!sett!
fram! fyrir! skólakerfið! en! þegar! Gardner! tók! eftir! því! hversu! vel! kenningin!
tengdist! reynslu! og! þekkingu! kennara! fór! hann! að! skoða! hana! út! frá! því.!
Hann! taldi! skólakerfið! ekki! taka! tillit! til! fjölbreyttra! þarfa! nemenda! og! of!
mikil!áhersla!væri!á!kennsluaðferðir!sem!hentuðu!einungis!fámennum!hluta!
nemenda.!Allar!greindirnar!séu!mikilvægar!og!því!eigi!að!meta!þær!jafnt,!en!
að! mati! Gardners! eru! viðfangsefnin! í! skólastarfi! of! einhæf! og! gefa! ekki!
svigrúm!fyrir!skapandi!hugsun!né!lausnaleitar!nemenda!(Gardner,!1983:xiii9
xv,! 1999:41945).! Svipaða! hugsun!má! sjá! hjá! öðrum! fræðimönnum! eins! og!
Elliot!Eisner,!Ken!Robinson!og!Carol!Ann!Tomlinson.!Mörg!verk!Eisners!um!
menntun! miða! að! því! hvernig! einstaklingar! hugsa! um! kennslu,! skóla9
skipulag,! námsmarkmið,! kennslufræði! og! kennsluaðferðir.! Eisner! vill! finna!
nýjar!leiðir!í!menntun,!leiðir!sem!flétta!saman!kennslufræði!listgreina!og!hið!
almenna!nám.!Kennsla!á!ekki!að!snúast!um!að!allir!nemendur!fari!sömu!leið!
til! að! finna! rétta! svarið! á! sama! tíma! heldur! ættu! kennarar! að! hvetja!
nemendur! til! að! fara!mismunandi! leiðir! og! skoða!mismunandi! sjónarhorn.!
Tomlinson!segir!það!almenna!skynsemi!að!sjá!að!einstaklingar!eru!eins!ólíkir!
og! þeir! eru! margir! og! því! ekki! hægt! að! ætlast! til! þess! að! þeir! læri! eins.!
Robinson! leggur! mikla! áherslu! á! mismunandi! getu! og! hæfileika!
einstaklingsins!og!þörfina! fyrir!því!að!efla!hvoru! tveggja.!Þar! spili! skólarnir!
stórt!hlutverk,!en!að!hans!mati!er!áherslan!of!mikil!á!bóklegar!greinar!og!því!
þurfi! að! breyta! viðhorfum!manna! í!menntun! barna! og! ungmenna! (Eisner,!
2005:196,!2002:1969200;!Robinson,!2001:799;!Tomlinson,!2003:192).!

Kennsluaðferðir!námsefnisins!Eins'og'þú'ert!miða!við!að!efla!hinar!ólíku!
greindir,! þó! einkum! persónugreindir.! Samskiptagreind! er! skilgreind! sem!
hæfileikinn! til! að! skilja! tilfinningar,! viðhorf! og! líðan! annarra.! Einstaklingar!
með!sterka!samskiptagreind!eru!næmir!fyrir!alls!kyns!svipbrigðum,!röddum,!
hugarástandi!og!vísbendingum!í!samskiptum!við!aðra.!Sjálfsþekkingargreind!
lýsir! sjálfsmynd! og! þekkingu! einstaklings! á! sjálfum! sér! eins! og! til! dæmis!
tilfinningum,! viðhorfum,! skapgerð! og! styrk9! og! veikleikum.! Einstaklingar!
með! sterka! sjálfsþekkingargreind! eiga! auðveldara! með! að! leysa! ýmis!
vandamál,! til! dæmis! þegar! reynir! á! siðferði! (Gardner,! 1983:2389243,2539
254;! Armstrong,! 2001:14915).! Tilfinningagreind! tengist! sterklega! persónu9
greindunum.!Á!undanförnum!árum!hefur!tilfinningagreind!verið!viðurkennd!
sem! úrslitaþáttur! tilfinningalegs! jafnvægis,! velferðar! og! almennrar!
velgengni! (Goleman,! 2000:! 13,45;! Fernandez9Berrocal! &! Riuz,! 2008:422).!
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Hugtakið!hefur!verið!skilgreint!sem!hæfni!til!að!geta!skynjað,!metið!og!tjáð!
tilfinningar,!greint!á!milli!þeirra!og!nýtt!þær!upplýsingar!sem!af!því!fæst!til!
að!ráða!hugsun!og!hegðun!(Goleman,!2000:13;!Salovey!&!Mayer,!1990:189,!
1997:10).! Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! kemur! fram! mikilvægi! þess! að!
nemendur!læri!að!ígrunda!eigin!hugsanir!og!geri!sér!grein!fyrir!þeim!áhrifum!
sem!tilfinningar!hafa!á!hugsanagang!þeirra!og!heilbrigða!dómgreind.!Nám!á!
að! gera! nemendum! kleift! að! takast! á! við! viðfangsefni! daglegs! lífs! og! gefa!
þeim! tækifæri! til! að!nýta! styrkleika! sína!og!áhuga! til!menntunar! (Mennta9!
og!menningarmálaráðuneytið,!2011:10,21,36).!!

Samkvæmt! 24.! grein! grunnskólalaga! skal! leggja! áherslu! á! ýmsa! þætti! í!
námi! og! kennslu! í! Aðalnámskrá! grunnskóla.! Þætti! líkt! og! sjálfsvitund,!
siðgæðisvitund,! félagsvitund! og! félagsfærni! og! eiga! þeir! allir! tengingu! við!
námsefnið!Eins'og'þú'ert!sem!kynnt!er!í!þessu!verkefni.!Í!sjálfsvitund!felst!að!
nemendur! öðlist! raunsæja! og! heilbrigða! sjálfsmynd.! Það! felur! í! sér! að!
nemendur!þekki!eigin!tilfinningar,!þekki!styrk9!og!veikleika!sína!og!hafi!trú!á!
eigin!getu!og!hæfni!til!að!takast!á!við!fjölbreytileg!viðfangsefni!sem!tengjast!
daglegu!lífi!þeirra.!Í!námsefninu!er!lögð!áhersla!á!markvissa!vinnu!nemenda!
með!tilfinningar!og!að!þeir!vinni!verkefni!sem!tengjast!daglegu! lífi!þeirra.! Í!
siðgæðisvitund!felst!að!nemendur!efli!siðferðisþroska!sinn!og!geti!sett!sig!í!
spor! annarra.! Lykilhlutverkið! hér! eru! tilfinningar! og! reynsla! nemenda.!
Mikilvægt!er!að!nemendur!læri!að!taka!siðferðilega!afstöðu!til!álitamála!og!
virði! rétt! hvers! og! eins! til! að! láta! skoðanir! sínar! í! ljós.! Jafnframt! að!
nemendur! læri! að! gera! greinarmun! á! jákvæðu! og! neikvæðu!
hegðunarmynstri! í! samskiptum! og! beri! virðingu! fyrir! öðrum.! Markmið!
námsefnisins! er!meðal! annars! að! efla! færni! nemenda! í! að! setja! sig! í! spor!
annarra,!öðlist!færni!í!að!tjá!hugsanir!sínar!og!tilfinningar,!skoði!málefni!út!
frá! mismunandi! sjónarhorni,! geti! hlustað! á! aðra! og! virt! skoðanir! og! ólík!
sjónarhorn.!Félagsvitund!felur!í!sér!hæfnina!að!skynja,!skilja!og!bregðast!við!
tilfinningum! annarra.! Hún! felst! einnig! í! þeirri! tilfinningu! að! eiga! sér!
sjálfsmynd,!að!tilheyra!og!taka!þátt!í!samfélaginu!og!sýna!félagslega!ábyrgð.!
Í!gegnum!allt!námsefnið!er!lögð!áhersla!á!eflingu!jákvæðrar!sjálfsmyndar!og!
gera!nemendum!grein!fyrir!eigin!tilfinningagreind,!sem!felur!meðal!annars!í!
sér!vitundina! fyrir!hinum!mismunandi!birtingamyndum!tilfinninga! (Lög!um!
grunnskóla! nr.! 24/2008;! Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2011:349
35).! Félagsfærni!miðar! að!því! að! geta! átt! jákvæð!og!árangursrík! samskipti!
við! aðra! og! er! grundvöllur! hennar! heilbrigð! sjálfsmynd.! Einstaklingar!með!
góða!félagsfærni!eru!líklegri!til!að!eiga!frumkvæði!að!samskiptum,!viðhalda!
þeim! og! aðlaga! sig! breyttum! aðstæðum! (Winner,! Goldstein! &! Vincent9
Lancrin,!2013:2139214).!Námsefnið!miðar!að!virkri!þátttöku!nemenda!og!að!
þeir!vinni!saman!í!verkefnum!og!öðlist!betri!félagsfærni.!Samskiptahæfni!er!
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mikilvægt! að! efla!með! nemendum!en! nemendur! eru! bróðurpart! dagsins! í!
skólanum!og!er!því!mikilvægt!að!skapa!gott!og!jákvætt!umhverfi!sem!vísar!
veginn!fyrir!nemendur!í!átt!að!betri!félagsfærni!og!samskiptum!við!aðra.!!

2.6.1 Fordómar%%

Fordómar!almennings!eru!samspil!margra!þátta!þar!sem!viðhorf,!hegðun!og!
staðalímynd!spila!stór!hlutverk.!Svo!virðist!sem!fordómar!beinist! frekar!að!
geðsjúkdómum! fremur! en! öðrum! veikindum! í! flestum! samfélögum! og!
byggja! þeir! á! ákveðnum! staðalímyndum! um! einstaklinga! sem! hafa!
sameiginleg! einkenni.! Fordómar! hafa! bein! áhrif! á! hegðun.! Sá! sem! verður!
fyrir! þeim! upplifir! mikla! vanlíðan! sem! hefur! aftur! áhrif! á! andlega! og!
líkamlega!líðan,!ásamt!því!að!hafa!áhrif!á!stöðu!og!afkomu!einstaklingsins!í!
samfélaginu! (Corrigan! &! Watson,! 2002:36;! Peterson,! Barnes! &! Duncan,!
2008:132).!Þegar!einstaklingar!fara!að!trúa!fordómum!samfélagsins!upplifa!
þeir!fordóma!í!eigin!garð.!Slíkt!kallast!sjálfsfordómar!og!koma!þeir!oft!vegna!
afleiðinga! hugmynda! samfélagsins! um! geðsjúkdóma.! Einstaklingur! upplifir!
sig! „gallaðan”! og! telur! sig! standa! höllum! fæti! félagslega! vegna! þess!
(Corrigan!&!Watson,!2002:36;!Goffman,!1963:597).!Hræðslan!er!grunnurinn!
að!fordómum,!hræðsla!við!það!sem!er!óþekkt!og!erfitt!að!skilja.!Niðurstöður!
rannsókna!þar! sem!skoðað!var! viðhorf! almennings! sýndu!neikvæð!viðhorf!
almennings! við! þá! sem! eiga! við! geðræn! vandamál! að! stríða.! Almenningi!
fannst! erfitt! að! eiga! samskipti! við! einstaklingana! og! forðuðust! að! eiga!
samskipti! við! þá! (Corrigan,! Edward,! Green,! Diwan!&! Penn,! 2001:2239224;!
Crisp,!Gelder,!Rix,!Meltzer!&!Rowlands,!2000:6;!Goffman,!1963:18).!Í!ritgerð!
Daggar!Guðnadóttur!(2012:72)!var!rætt!við!einstaklinga!á!Íslandi!sem!glímt!
hafa! við! þunglyndi! og! kom! fram! að!meirihluti! þeirra! upplifði! fordóma! frá!
samfélaginu.! Þetta! samræmist! rannsókn! Sigrúnar! Ólafsdóttur! og! Jóns!
Gunnars! Bernburg! (2010:83)! sem! gerðu! samanburðarrannsókn! á! umfangi!
fordóma!og!neikvæðra!viðhorfa!í!garð!einstaklinga!sem!eiga!við!geðraskanir!
að! stríða.! Sú! rannsókn! náði! til! Bandaríkjanna,! Þýskalands! og! Íslands.!
Niðurstöðurnar! sýndu! fram! á! verulega! útbreiðslu! fordóma! og! neikvæðra!
viðhorfa!og!fólk!sýndi!neikvæðari!viðbrögð!gagnvart!einstaklingum!sem!eiga!
við! geðræn! vandamál! að! stríða! í! öllum! þremur! löndunum.! Niðurstöður!
langtímarannsóknar! þeirra! Trzesniewski,! Donnellan,! Moffitt,! Robins,!
Poulton! &! Caspi! (2006:3869388)! um! langtímaáhrif! lélegrar! sjálfsmyndar!
bentu!til!að!einstaklingar!sem!hafa!lélega!sjálfsmynd!sem!unglingar!eiga!við!
fleiri!vandamál!að!stríða!á!fullorðinsárum,!þá!sérstaklega!geðræn!vandamál.!
Einnig!að!léleg!sjálfsmynd!á!unglingsárunum!hefði!áhrif!á!líkamleg!vandamál!
seinna!meir.!
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Eins!og!kom!fram!í!kafla!2.3!lagði!John!Dewey!áherslu!á!að!viðfangsefni!í!
skólum!eigi!að!vera!hliðstæð!þeim!verkefnum!sem!nemendur!fást!við!í!hinu!
daglega!lífi!(Dewey,!1958:35939).!Í!námsefninu!verða!verkefni!sem!tengjast!
fordómum!og!hvernig!þeir!birtast!í!samfélaginu!og!fá!nemendur!tækifæri!til!
að!taka!fyrir!málefni!sem!dýpka!skilning!þeirra!á!sjálfum!sér,!mannlegu!eðli!
og! samfélaginu.! Kennsluaðferðir! leiklistar! bjóða! upp! á! áhrifaríkar! aðferðir!
sem!geta!reynst!vel!sem!tæki!til!forvarna.!Með!því!að!nota!þær!fjölbreyttu!
aðferðir! sem! leiklistin!býður!upp!á! fá!nemendur! tækifæri! til!að!kafa!dýpra!
og!skoða!viðfangsefnið!út! frá!mismunandi!sjónarmiðum!og! fá!þannig!betri!
innsýn!og!skilning!á!hugtakinu!fordómar.!

2.6.2 Áhættuhegðun%og%forvarnir%

Með! hugtakinu! áhættu! er! átt! við! tiltekið! ástand! eða! aðstæður! sem! auka!
líkur!á!vandamálum.!Áhættuhegðun!vísar!í!þá!hegðun!sem!leggur!þann!sem!
framkvæmir! hana! og! aðra! sem! tengjast! henni! í! einhvers! konar! hættu.! Á!
unglingsárunum! birtast! freistingar,! möguleikar! og! upplifanir! sem!
einstaklingar! hafa! ef! til! vill! ekki! þurft! að! eiga! við! áður.! Hvers! vegna! þeir!
stunda!eða!sækjast!eftir!áhættuhegðun!er!erfitt!að!segja!en!svo!virðist!sem!
að! spennan,! æsingurinn! eða! önnur! sambærileg! áhrif! virðist! vera!
áhrifavaldar! (Bonino,! Cattelina! og! Ciairano,! 2005:16).! Í! grein! Gullone! og!
Moore! (2000:3939394)! um! áhættuhegðun! og! ungmenni! er! talað! um!
áhættuhegðun!þegar!einstaklingur!kýs!að!haga!sér!á!einhvern!ákveðinn!hátt!
sem! felur! í! sér! áhættu,! t.d.! með! því! að! drekka! áfengi! eða! neyta! annarra!
vímuefna.! Ýmsir! ólíkir! þættir! hafa! áhrif! á! áhættuhegðun! sem! geta! með!
beinum! eða! óbeinum! hætti! leitt! til! bæði! neikvæðar! og! jákvæðar! áhrifa.!
Samkvæmt! Leather! (2009:296,299)! ber! mest! á! áhættuhegðun! á!
unglingsárunum!vegna!þeirra!breytinga!sem!það!tímabil!einkennist!af.!Hér!
er! verið! að! tala! um! líkamlegar! og! vitsmunalegar! breytingar! sem!geta! haft!
áhrif! á! líðan! unglinga.! Tilfinningalífið! verður! viðkvæmara! og! ýmsar!
óútskýranlegar! tilfinningar! gera! vart! við! sig! (Yurgelun9Todd,! 2007:251).!
Rannsóknir!benda!til!þess!að!góð!vísbending!um!áhættuhegðun!unglinga!sé!
jafningjahópurinn,! sérstaklega! hvað! varðar! vímuefnanotkun.! Eftir! því! sem!
hlutverk! jafningjahópsins! eykst,! þeim! líklegri! eru! einstaklingar! til! að! fara!
eftir! væntingum! hópsins! og! þess! sem! hann! ætlast! til! af! þeim.! Jákvæð!
félagstengsl!geta!eflt!forvarnagildi!og!hjálpað!til!við!að!halda!einstaklingum!
frá! áhættuhegðun.! Fræðimenn! hafa! jafnframt! bent! á! mikilvægi! þess! að!
börn! og! unglingar! hafi! góða! sjálfsímynd! og! gott! sjálfstraust! sem! eru!
hornsteinar! persónulegrar! velgengni! og! vellíðunar! og! geta! verið!mikilvæg!
forvörn! fyrir! áhættuhegðun! (Prinstein,! Boergers! &! Spirito,! 2001:295;!
Goodson,! Buhi! &! Dunsmore,! 2006:2;! Buckner,! Mezzacappa! &! Beardslee,!
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2003:1579158;! Veselska,! Geckova,! Orosova,! Gajdosova,! van! Dijk! &!
Reijenveld,!2009:2879291).! Seigla! (e.! resilience)!er!einnig! talin!hafa!áhrif! á!
áhættuhegðun!en!einstaklingar!sem!búa!yfir!seiglu!eru!taldir!ólíklegri!til!að!
stunda!áhættuhegðun.!Seigla!er!hugræn!færni!sem!hjálpar!einstaklingum!að!
sigrast! á! hindrunum! í! stað! þess! að! láta! þær! yfirbuga! sig.! Hún! er! ekki!
meðfædd!né! fyrirfram!ákveðin!heldur! verður!hún! til! í! ákveðnu!þroskaferli!
með! börnum! og! unglingum.! þeir! einstaklingar! sem! búa! yfir! seiglu! eiga!
auðveldara! með! ákveðna! aðlögunarhæfni! sem! gerir! þeim! fært! að! vinna!
gegn!því!mótlæti!sem!þeir!verða!fyrir!í!lífinu!(Henderson!&!Milstein,!1996:3;!
Margrét!Héðinsdóttir,!Fanný!Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:259
26;!Morris,!2012:1069107;!Veselska,!Geckova,!Orosova,!Gajdosova,!van!Dijk!
&!Reijenveld,!2009:2879291).!!

Eins! og! hefur! komið! fram! eru! margir! þættir! sem! hafa! áhrif! á!
áhættuhegðun! og! er! mikilvægt! að! skilja! þá! þætti! sem! búa! að! baki! til! að!
sporna!gegn!henni.!Mikilvægt!er!að!foreldrar,!kennarar,!starfsmenn!skóla!og!
skipuleggjendur! íþrótta9! og! tómstundastarfs! reyni! að! stuðla! að!markvissu!
forvarnarstarfi! til! að! minnka! líkur! á! áhættuhegðun! (Patton,! Bond,! Carlin,!
Thomas,! Butler,! Glover,! Catalano! &! Bowes,! 2006:1582).! Þrenns! konar!
áhættuhegðun! snýr! að! forvörnum! og! er! hlutverk! þeirra!mismunandi! eftir!
því!á!hvaða!stigi!þær!eru.!Fyrsta!stigs!forvörnum!er!ætlað!að!efla!sjálfstraust!
og!fræða!ungmenni!um!áhættuhegðun!og!afleiðingar!hennar.!Í!annars!stigs!
forvörnum!er!markmiðið!að! fræða!þau!ungmenni! sem!eru!byrjuð!að! sýna!
áhættuhegðun,! til! dæmis! þau! sem! eru! byrjuð! að! fikta! við! sígarettur! eða!
önnur! vímuefni.! Þriðja! stigs! forvarnir! eru! ætlaðar! þeim! sem! eru! þegar!
komnir! í!neyslu!vímuefna!og!hafa!misst!tökin!á!neyslunni!(Dodgen!&!Shea,!
2000:52).!!

Í!Aðalnámskrá!grunnskóla!(2013:43)!kemur!fram!að!hver!grunnskóli!skuli!
vinna! markvisst! að! forvörnum! og! heilsueflingu! þar! sem! hugað! er! að!
andlegri,!líkamlegri!og!félagslegri!vellíðan!nemenda.!Nemendur!þurfa!í!hinu!
daglega! lífi! að! tileinka! sér! ýmsa! þætti! eins! og! samskiptahæfni,! virðingu,!
umburðarlyndi! og! skilning! á! uppbyggingu! samfélagsins.! Bent! er! á! að! í!
grunnskólum!sé!æskilegt!að!skapa!jákvæðan!skólabrag!og!góðan!vinnuanda,!
en! það! tvennt! er! í! eðli! sínu! forvarnarstarf! og! getur! dregið! úr! neikvæðum!
samskiptum!eins!og!til!dæmis!einelti!eða!öðru!ofbeldi.!Mikilvægt!er!að!huga!
vel!að!forvörnum!sem!miða!að!eflingu!sjálfsmyndar!til!að!stuðla!að!andlegu!
heilbrigði! og! jákvæðum!þroska! ungmenna.!Unglingsárin! geta! verið! erfiður!
tími! fyrir! þau! vegna! breytinga! sem! verða! bæði! líkamlega! og! andlega.! Ef!
nemendur! eru! með! lélega! sjálfsmynd! getur! það! leitt! til! tilvistarkreppu,!
lélegs! sjálfsálits!og!óöryggis.!Að!efla!með!þeim!og! styrkja! gott! sjálfsálit! og!
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góða! sjálfsmynd! getur! haft! verndandi! og! góð! áhrif! gegn! áhættuhegðun!
(Erikson,!1968:23;!Mann,!Hosman,!Schaalma!&!Vries,!2004:358).!!

Lífsleikni!gegnir!mikilvægu!hlutverki! í!skólastarfi! í!tengslum!við!almenna!
vellíðan!og!heilbrigði!og!ekki!síður!við!forvarnir.!Nauðsynlegt!er!að!kenna!og!
þjálfa! hina! ýmsu! færniþætti! eins! og! að! taka! ákvarðanir,! skapandi! hugsun,!
gagnrýnin!hugsun,!góð! tjáskipti,! góð!samskiptahæfni,! sjálfsvitund,! takast!á!
við! tilfinningar! og! takast! á! við! álag! og! streitu.! Þessir! færniþættir! tengjast!
þekkingu,! viðhorfum! og! gildum! sem! byggja! á! jákvæðri! hegðun! og! geta!
þannig! reynst! vel! sem! forvörn! fyrir! hinum! ýmsu! áhættuþáttum! líkt! og!
neikvæðum! hópþrýstingi! og! vímuefnanotkun! (Weisen,! Orley,! Evans,! Lee,!
Sprunger!&!Pellaux,!1994:194).! Í!námsefninu!verður!markvisst!unnið!að!því!
að!styrkja!sjálfsmynd!nemenda!með!aðferðum!leiklistar!þannig!að!þeir!geta!
tekið!ákvarðanir!út!frá!eigin!sannfæringu!og!skoðunum,!en!ekki!vegna!áhrifa!
frá! öðrum! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:8;! Baldwin,!
2008:9).!

2.6.3 Tilfinningagreind%%

Að! mati! sálfræðingsins! Daniels! Golemans! er! það! tilfinningagreindin! sem!
hefur!mest!áhrif! á!það!hvort!einstaklingum!vegni! vel! í! lífi! og! starfi! og!það!
sem!felst!í!henni!er!meðal!annars!sveigjanleiki,!heiðarleiki,!samviskusemi!og!
félagsfærni.! Eftir! að! hugmyndir! hans! og! kenningar! komu! fram! jókst!
umræðan!um!tilfinningagreind!og!sú!staðhæfing!að!tilfinningar!hefðu!áhrif!á!
frammistöðu! (Goleman,! 2000:! 11914,45).! Samkvæmt! Goleman! eru! það!
fimm!svið!mannlegra!tilfinninga!sem!skipta!meginmáli!tilfinningagreindar!en!
þau! eru! sjálfsþekking,! tilfinningastjórn,! tilfinningavirkjun,! tilfinningavitund!
og!samskiptafærni.!Sjálfsþekking/sjálfsvitund!er!hæfni!til!að!þekkja!og!nefna!
eigin! tilfinningar! ásamt! skilningi! á! tengslum! hugsana,! tilfinninga! og!
hegðunar! (að! vita! hvernig! eigi! að! bregðast! við! tilfinningum).! Að! gera! sér!
grein!fyrir!eigin!tilfinningum!er! lykillinn!að! innsæi!og!skilningi!á!sjálfum!sér!
en! í! því! felst! jafnframt! að! geta! greint! styrk9! og! veikleika! sína,! þekkt! þarfir!
sínar!og!hvatir.!Einstaklingar!með!góða!sjálfsvitund!eiga!auðveldara!með!að!
tjá! tilfinningar!sínar!og! taka!neikvæðri!gagnrýni!á!uppbyggilegan!hátt.!Þeir!
líta!á!mistök!sem!eitthvað!til!að!læra!af!og!ákvarðanir!eru!teknar!eftir!góða!
ígrundun! (Goleman,! 2000:40941;! Rúnar! Sigþórsson,! 1999:129).! Tilfinninga9
stjórn/sjálfstjórn!er!hæfni! til! að! stjórna!eigin! tilfinningum!m.a.! til! að!bæta!
eigin!líðan.!Mikilvægt!er!að!hafa!taumhald!á!sjálfum!sér!og!missa!ekki!stjórn!
á!aðstæðum.!Þeir!þættir!sem!flokkast!undir!þetta!svið!eru!m.a.!sjálfsstyrkur,!
traust,! bjartsýni,! samviskusemi,! árangur! og! frumkvæði.! Einstaklingar! sem!
eru!hvatvísir!og!gengur!illa!að!stjórna!skapi!sínu!eru!líklegri!til!að!missa!tökin!
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á! aðstæðum.! Einstaklingar! með! góða! sjálfsstjórn! eru! líklegri! til! að! ganga!
betur! í! starfi! og! bregðast! við! krefjandi! uppákomum! á! yfirvegaðan! hátt.!
Sjálfsstjórn! kemur! í! veg! fyrir! truflandi! tilfinningar! þannig! að! þær! komi!
einstaklingum! ekki! úr! jafnvægi! og! hjálpar! þeim! að! hugsa! skýrt! (Goleman,!
2000:66969,96997,106,1219128;! Rúnar! Sigþórsson,! 1999:129).! Tilfinninga9
virkjun/innri! hvatning! er! hæfni! til! að! setja! sig! inn! í! ákveðið! tilfinningalegt!
ástand!ásamt!vilja!til!að!ná!árangri.!Tilfinningar!kalla!í!eðli!sínu!á!viðbrögð!og!
eitt! af! því! sem! skilur!manneskjuna! frá! dýrunum! er! hæfileiki! hennar! til! að!
bregðast!ekki!við!tilfinningum!sínum!í!hvatvísi.!Mikilvægt!er!að!hafa!stjórn!á!
tilfinningum!sínum!en!það!getur!leitt!til!betri!einbeitingar,!einstaklingar!taka!
meiri!ábyrgð!á!gjörðum!sínum!og!bæði!áhugi!og!sköpunargleði!byggist!upp.!
Tilfinningavirkjun/innri! hvatning! tekur! til! þeirra! hvata! sem! einstaklingar!
hafa! til! að! ná! markmiðum! sínum! og! viljann! sem! þarf! til! að! framkvæma.!
Einstaklingar! sem! eru! sterkir! á! þessu! sviði! gera! betur! og! ná! oftast! langt! í!
lífinu.! Bjartsýni! er! einkennandi! og! hindranir! eru! tækifæri! til! að! yfirstíga!
(Goleman,! 2000:150,155,159,16899,183;! Ben9Shahar,! 2009:56;! Rúnar!
Sigþórsson,!1999:129).!Tilfinningavitund/félagsvitund!er!hæfni!til!að!skynja,!
þekkja! og! taka! tillit! til! tilfinninga! annarra.! Að! geta! sett! sig! í! spor! annarra!
getur! skipt!miklu!máli! í!mannlegum! samskiptum!og! einstaklingar! sem! eru!
sterkir! á! þessu! sviði! eiga! auðvelt! með! að! hegða! sér! í! samræmi! við! það.!
Jafnframt! eiga! þeir! einstaklingar! auðveldara! með! að! ná! árangri! í!
samskiptum!þar!sem!samskipti!ganga!m.a.!út!á!að!greina! líðan!annarra!og!
bregðast! við! henni.! Tjáning! og! félagsleg! færni! er! áberandi! á! þessu! sviði!
ásamt! samkennd,! en! hún! er! grundvallar! hæfni! tilfinningavitundar/félags9
vitundar! (Goleman,! 2000:1929198,2299230;! Rúnar! Sigþórsson,! 1999:1289
129).! Að! lokum! er! samskiptafærni/tengslastjórnun! en! hún! snýr! að! hæfni!
einstaklingsins!í!mannlegum!samskiptum.!Að!vera!næmur!fyrir!tilfinningum,!
áhyggjum!og!hugsunum!annarra!er!einkennandi! fyrir! einstaklinga! sem!eru!
sterkir! á! þessu! sviði.! Sjálfsvitund,! sjálfsstjórn! og! félagsvitund! samtvinnast!
hér! og! úr! verður! samskiptahæfni/tengslastjórnun.! Samkvæmt!Goleman! er!
mikilvægast! að! búa! yfir! sterkri! samskiptahæfni! ef! einstaklingar! vilja! ná!
árangri! í! starfi,! einkum! í! stjórnunarstörfum! (Goleman,! 2000:2479250,2539
259,267,2739274;!Rúnar!Sigþórsson,!1999:130).!

Máttur! tilfinninga! er! mikill! en! þær! hafa! meðal! annars! áhrif! á! hugsun!
okkar!og!hegðun.!Einstaklingar!upplifa!tilfinningar!á!mismunandi!hátt!og!því!
er!mikilvægt!að!efla!tilfinningaorðaforða!þeirra!og!efla!færni!þeirra!til!að!tjá!
sig!um!tilfinningar!sínar,!en!það!forsenda!þess!að!geta!stýrt!eigin!líðan.!Ein!
helsta!ástæðan!fyrir!því!að!kenna!nemendum!um!tilfinningagreind!er!þörfin!
fyrir!að!gera!þeim!kleift!að!forðast!óæskilegar!aðstæður!þar!sem!neikvæðar!
tilfinningar!taka!völdin.!Matthieu!Ricard!bendir!á!mikilvægi!þess!að!þroska!
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með!nemendum!færni!til!að!taka!eftir!tilfinningum!sínum!og!liggur!sú!færni!í!
því!að!veita!tilfinningunum!athygli!og!hafa!hemil!á!þeim!áður!en!þær!vakna.!
Ef! nemendur!þekkja! eigið! tilfinningaástand!og! geta! ráðið! í! ástand!annarra!
geta!þeir!hagað!sér!á!viðeigandi!hátt!og!styrkt!mikilvæg!samskipti! (Morris,!
2012:82,89;! Ricard,! 2006:131).! Ýmsar! niðurstöður! benda! til! þess! að!
nemendur!sem!búa!yfir!tilfinningagreind,!kunni!skil!á!eigin!tilfinningum,!hafi!
vald! á! þeim! og! kunni! að! ráða! í! tilfinningar! annarra! og! takast! á! við! þær,!
standi!sig!betur!að!vígi!í!námi.!Jafnframt!benda!sömu!niðurstöður!til!þess!að!
nemendur!sem!hafa!náð! leikni!á!tilfinningasviði!séu!ánægðari!og! líklegri!til!
að! ná! góðum! árangri.! Með! því! að! hjálpa! nemendum! að! orða! tilfinningar!
sínar! er! hægt! að! fá! þá! til! að! kafa! dýpra! í! hugsanir! sínar! og! finna! hvaða!
skoðun! hefur! áhrif! á! tilfinningar! þeirra! og! þar! af! leiðandi! líðan! þeirra!
(Goleman,! 2000:17,47,2829283;! Fernández9Berrocal! og! Ruiz,! 2008:431;!
Lantieri,! 2008:293,899;! Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.! Gunnarsson! og!
Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:55).!!

Kennsluaðferðir! leiklistar! geta! haft! jákvæð! áhrif! á! tilfinningasvið!
nemenda!en!þær!stuðla!meðal!annars!að!aukinni!ánægju!og!eiga!þátt! í!að!
byggja! upp! sjálfstraust! og! þroska! þeirra.! Leiklistin! hefur! þau! áhrif! að! hún!
hvetur!nemendur!til!þess!að!tjá!sig,!fær!þá!til!að!setja!sig!í!spor!annarra!og!
efla!með!þeim!samkennd!(Baldwin,!2004:6,51;!Kristín!Á.!Ólafsdóttir,!2009;!
Moorefield9Lang,! 2008:1019103;! Winner,! Goldstein! &! Vincent9Lancrin,!
2013:19).! Í! námsefninu!Eins'og'þú'ert! stuðla! kennsluaðferðirnar!að!því! að!
kenna! nemendum! að! þekkja! eigin! styrk9! og! veikleika,! öðlast! færni! í!
tjáskiptum! og! að! þeir! séu!meðvitaðir! um! hvernig! tilfinningar! hafa! áhrif! á!
hegðun,! hugsun! og! samskipti.! Það! hlýtur! að! vera! mikilvægt! að! leggja!
áherslu!á!kennsluaðferðir!sem!efla!vitneskju!nemenda!um!að!hver!og!einn!
búi!yfir!sínum!einstöku!hæfileikum!því!sú!vitneskja!styrkir!sjálfsmyndina!og!
auðveldar!mönnum!að!lifa! í!sátt!við!sjálfa!sig!og!aðra.!Til!að!koma!til!móts!
við!alla!nemendur!er!mikilvægt!fyrir!kennara!að!vita!hverjar!þarfir!þeirra!eru!
og!hvar!hæfileikar!þeirra!liggja.!Þá!geta!einnig!bæði!kennari!og!nemandi!séð!
hvar!hann!er! sterkastur!og! veikastur! á! sínu!greindarsviði! og!þannig!öðlast!
vitneskju!um!sjálfan!sig! (Baldwin,!2004:46;!Erla!Kristjánsdóttir,! Jóhann! Ingi!
Gunnarsson! og! Sæmundur! Hafsteinsson,! 2004:30).! Í! bókinni!Að' sitja' fíl' –'
Nám'í'skóla'um'hamingju'og'velferð'er!fjallað!um!hugtakið!innri!verkstjórn!
en! hugtakið! snýst! um! hæfni! einstaklinga! til! að! hafa! stjórn! á! hegðun,!
geðhrifum,!hugsunum,! líðan!og!óskum!við! allar! aðstæður.! Innri! verkstjórn!
er!mikilvæg!fyrir!persónulegan!þroska,!velferð!og!námsárangur!og!byggir!á!
jákvæðri!sjálfsmynd,!sterku!sjálfsáliti!og!mikilli!félagslegri!og!tilfinningalegri!
færni.!Til!að!læra!betur!á!innri!verkstjórn!eru!námsgreinar!eins!og!lífsleikni!
kenndar! í! grunnskólum.! Það! þarf! að! þjálfa! nemendur! í! að! beita! innri!



!

51!

verkstjórn! svo! þeir! geti! brugðist! rétt! við! ef! aðstæður! kalla! á! það.!
Tilfinningaþroski!þeirra!er!stór!hluti!af!lífinu,!sérstaklega!hjá!unglingum.!Það!
er!mikilvægt!að!nemendur! fái! tækifæri! til!að! læra!um!eigin! tilfinningakerfi!
og! skapaðar! séu! aðstæður! þar! sem! þeir! þjálfa! sig! í! að! beita!mismunandi!
aðferðum!við!að!hafa!stjórn!á!eigin!tilfinningum!(Morris,!2012:51,85986).!!

Með! því! að! hvetja! nemendur! til! að! uppgötva! og! þroska!
hæfileika! sína!og!nýta!þá! til! að!ná!árangri! og! finna! til! ánægju!
verður!skólagangan!að!námi!í!lífsleikni!(Goleman,!2000:48).!!

Tilfinningar!hafa!mikil!áhrif!á! líf!okkar!og! leiða!má!að!því! líkur!að!þær!séu!
allar! í! eðli! sínu! hvöt! til! að! bregðast! við! og! forsenda! þess! að! komast! af! í!
nútímasamfélagi.! Brýnt! er! að! efla! hæfni! nemenda! í! samskiptum! við! aðra,!
hæfni! til!að!geta!stjórnað!eigin!tilfinningum!og!efla!sjálfsmynd!þeirra.!Slíkt!
krefst!markvissrar!þjálfunar!en!til!að!efla!slíka!hæfni!þarf!að!skapa!aðstæður!
þar! sem! allar! tilfinningar! og! hugsanir! eru! leyfðar! í! öruggu! námsumhverfi!
sem!stuðlar!jafnframt!að!persónulegum!vexti!og!þroska!hvers!nemenda.!!

Í! næsta! kafla! er! að! finna!námsefni! þar! sem!grunnþáttunum! sköpun!og!
heilbrigði!og!velferð,!ásamt!lífsleikni!og!leiklist!er!fléttað!saman!í!eina!heild!
með! það! að! markmiði! að! efla! sjálfsmynd! nemenda! og! vitund! um! eigin!
tilfinningagreind.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3 Eins%og%þú%ert%%

Í! þessum! kafla! er! að! finna! markmið,! hæfniviðmið,! lykilhæfni,! kennslu9
aðferðir,! námsmat! og! kennsluáætlun! fyrir! námsefnið! Eins' og' þú' ert.'
Námsefnið! er! hugsað! fyrir! nemendur! á! unglingastigi! í! grunnskóla!þar! sem!
viðfangsefnin!fordómar,!áhættuhegðun!og!forvarnir!og!tilfinningagreind!eru!
höfð!að!leiðarljósi.!!!

Við! lestur! Aðalnámskrár! grunnskóla,! samfélagsgreina,! komst! höfundur!
þessa!verkefnis!að!því!að!vandmeðfarið!er!að!sameina!þá!reynsluheima!sem!
koma! að! félagsþroska,! færni! og! samskiptum! nemenda.! Einna! helst! fannst!
honum!koma!til!greina!að!sameina!þá!með!kennsluaðferðum! leiklistar!þar!
sem!útbúið!væri!námsefni! í! lífsleikni!sem!setur!hlutina!fram!á!einfaldan!og!
aðgengilegan! hátt! fyrir! kennara! og! nemendur! með! áherslu! á! fjölbreyttar!
kennsluaðferðir.! Sífellt! eru! fleiri! nemendur! sem! þurfa!mismunandi! leiðir! í!
kennslu!til!þess!að!hafa!jöfn!tækifæri!og!aðrir!til!að!læra!þar!sem!nemendur!
hafa! ólíkan! námsstíl! og! mikilvægt! er! að! það! reyni! á! sem! flestar! greindir!
nemenda.!Nemendur! hafa! hæfni! á! ólíkum! sviðum!og! henta! því! ekki! alltaf!
hinar! hefðbundnu! kennsluaðferðir! (Gardner,! 1983:2789284).! Samkvæmt!
Aðalnámskrá! grunnskóla! byggist! almenn! menntun! á! fjölbreyttu! námi! og!
kennsluaðferðum!á!meginsviðum!menningarinnar,!umhverfis!og!samfélags.!
Það! sé! í! höndum! kennara! að! velja! árangursríkustu! leiðirnar! til! að! ná! sem!
bestum! árangri! í! samræmi! við! þau! hæfniviðmið! sem! stefnt! er! að! hverju!
sinni.! Kennsla! verður! að! taka!mið! af! þörfum! og! reynslu! nemenda! og! efla!
með!þeim!áhuga!og!vinnugleði.!Við!val!á!kennsluaðferðum!og!við!skipulag!
skólastarfs! ber! að! hafa! í! huga! að! hver! nemandi! fái! tækifæri! til! náms! og!
þroska!og!skulu!kennsluhættir!einkennast!af!jafnrétti!og!jafnræði!(Mennta9!
og!menningarmálaráðuneytið,!2011:46,!2013:13).!

Í! námsefni! þessu! sem! hér! fylgir! fá! nemendur! tækifæri! til! að! efla!
samstarfshæfni,! setja! sig! í! spor! annarra,! leysa! raunveruleg! vandamál! sem!
gætu! komið! upp,! taka! ákvarðanir! og! bera! ábyrgð! á! afleiðingum! þeirra.!
Námsefnið! byggir! á! fjölbeyttum! kennsluaðferðum,! þar! á! meðal! kennslu9
aðferðum!leiklistar.!Með!því!er!verið!að!bjóða!nemendum!með!ólíkar!þarfir!
upp!á!fjölbreytta!nálgun!á!viðfangsefninu.!Nemendur!fá!í!gegnum!leiklist!að!
upplifa!annars!konar! lærdóm!sem!felst! í! samblöndu!milli! leiks!og! lærdóms!
sem! stuðlar! oft! að! jákvæðari! viðhorfum! nemenda! í! garð! námsins! og!
hugmyndarflug!eflist!(Baldwin,!2004:32,45947,!2008:3).!!
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Hugmyndin! að! námsefninu! kviknaði! þegar! höfundur! las! bókina! Englar!
Alheimsins!eftir!Einar!Má!Guðmundsson.!Bókin!kom!út!árið!1993!og!fjallar!
um!mann!sem!greinist!með!geðklofa.!Sagan!hefur!notið!mikilla!vinsælda!um!
árabil! og! verið! notuð! við! kennslu! í! íslensku! á! unglingastigi! í! grunnskólum!
landsins.!Söguþráður!bókarinnar!spannar!þrjátíu!ár!og!lýsir!því!sem!ef!til!vill!
mætti! kalla! togstreitu! á! milli! tveggja! heima,! heim! ranghugmynda! og!
geðveiki!og!heim!hversdagsleikans.!Ekki!er!gerð!krafa!um!að!nemendur!hafi!
lesið!bókina.!Bókin!er!meira!hugsuð!sem!kveikja!að!námsefninu!en!hún!lýsir!
af! miklu! innsæi! heimi! hins! geðveika,! einsemd! hans,! útskúfun! og! átökum!
hans! við! sjálfan! sig! og! samfélagið! og! verða! í! námsefninu! verkefni! sem!
tengjast!efni!bókarinnar.!!

3.1 Markmið%%

Helsta! markmið! námsefnisins! er! að! þroska! með! nemendum! jákvæða!
sjálfsmynd! og! efla! tilfinningagreind! þeirra.! Áhersla! er! lögð! á! fjölbreytt! og!
skapandi! viðfangsefni! þar! sem!hæfileikar! og! ímyndunarafl! nemenda! fá! að!
njóta!sín.!Markmið!sem!sett!eru!fram!í!Aðalnámskrá!grunnskóla!eru!höfð!að!
leiðarljósi!en!þar!er!leitast!við!að:!

• Að! nemendur! verði! færir! um! að! taka! virkan! þátt! í! skapandi! ferli! í!
samvinnu!við!aðra.!

• Að! nemendur! öðlist! öryggi! og! sjálfstraust! til! að! tjá! hugsanir! sínar,!
tilfinningar!og!hugmyndir.!!

• Að! nemendur! skilji! gildi! þess! að! rækta! frumkvæði! sitt! og!
sköpunargáfu!á!eigin!forsendum.!!

• Kenna!nemendum!að!setja!sig!í!spor!annarra!og!efla!virðingu!þeirra!
fyrir!sjálfum!sér!og!öðrum.!!

• Að!nemendur!átti! sig!á!gildum! jákvæðra! lífsviðhorfa!sem!mikilvægs!
þáttar!í!heilbrigðri!sjálfvitund.!!

• Stuðla!að!umburðarlyndi!og!víðsýni.!
• Að! nemendur! virði! skoðanir! annarra,! geri! sér! grein! fyrir! ólíkum!

sjónarmiðum!og!geri!sér!ljóst!að!þær!þurfi!ekki!að!vera!þær!sömu.!
• Stuðla! að! ábyrgð! nemenda! á! eigin! námi! og! að! þeir! séu! skapandi! í!

þekkingarleit! sinni,! ígrundi! og! rökstyðji! (Mennta9! og! menningar9
málaráðuneytið,!2013:130,1959203).!!

Það! hentar! oft! ekki! að! allir! nemendur! hafi! sömu! markmið.! Útfæra! má!
markmiðin!þannig!að!bekkurinn!hefur!sameiginleg!viðfangsefni!en!einstakir!
nemendur!fara!misdjúpt!í!verkefnin.!!
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3.1.1 Hæfniviðmið%%

Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! eru! sett! fram! hæfniviðmið! fyrir! samfélagsfræði!
við! lok! 4.,7.! og! 10.bekkjar.! Hæfniviðmið! fyrir! lífsleikni! við! lok! 10.! bekkjar!
eiga!tengingu!við!námsefnið!en!þau!eru!meðal!annars!að:!
!

• Nemandi!þekki!sjálfan!sig,!eigin!styrkleika!og!veikleika!og!sé!fær!um!
að!taka!ákvarðanir!á!grunni!þeirrar!sjálfsþekkingar.!!!

• Nemandi! öðlist! hæfni! til! að! tjá! eigin! hugsanir,! tilfinningar! og!
skoðanir!munnlega,!skriflega!og!á!annan!hátt!!

• Nemandi! taki! virkan! þátt! í! samræðum! og! sé! fær! um! að! nota!
gagnrýna!hugsun!og!röksemdafærslu.!

• Nemandi! geti! vegið! og! metið! áhrif! fyrirmynda! og! staðalmynda! á!
mótun!sjálfsmyndar.!!

• Nemandi!geti!sýnt!styrk!til!að!bera!ábyrgð!á!eigin! lífi,! lífsháttum!og!
heilbrigði!og!geti!greint!jákvæð!og!neikvæð!áreiti!og!staðist!þrýsting!
sem!stefnir!heilsu!og!velferð!fólks!í!voða.!!

Nemandi!geti!sett!sig!í!spor!fólks!með!ólíkan!bakgrunn!og!viðhorf!á!ýmsum!
stöðum! og! tímum! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:194,2019
202).! Hæfniviðmiðin! tengjast! grunnþáttum! menntunar! og! út! frá! þeim! er!
leitast! við! að! mæta! áhersluþáttum! grunnskólalaga! og! Aðalnámskrár.!
Grundvallaratriðið!varðandi!hæfniviðmið!er!að!þau!séu!þannig!að!hægt!sé!
að! leggja!mat!á!hvort!nemendur!hafi!náð! tökum!á!hæfninni! sem!stefnt!er!
að.!Til!að!nemendur!nái!tökum!á!þeirri!hæfni!sem!gert!er!ráð!fyrir!þurfa!þeir!
að! fá! tækifæri! og! aðstæður! til! náms.! Það! hlýtur! því! að! vera!mikilvægt! að!
huga!að!kennsluaðferðum,!námsefni!og!matsaðferðum!en!þær!eru!valdar!út!
frá! hæfniviðmiðunum! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:399
41,48949,91).!!

3.1.2 Skipulag%kennslu%%

Höfundur! tók!mið! af! skipulagi! kennslu! eins! og! lagt! er! fram! í! Aðalnámskrá!
grunnskóla!en!þar!kemur!fram!mikilvægi!þess!að!leggja!áherslu!á!að:!!

• Hjálpa!nemendum!að!tileinka!sér!þekkingu,!leikni!og!jákvætt!viðhorf!
• Styðjast!við!fjölbreytni!í!vinnubrögðum!og!kennsluaðferðum.!!
• Gefa! nemendum! tækifæri! til! að! fást! við! mismunandi! viðfangsefni!

sem!tengjast!daglegu!lífi.!!
• Gefa!rými!fyrir!nemendur!að!taka!út!faglegan!og!félagslegan!þroska.!!
• Skapa!svigrúm!fyrir!leik!og!sköpun!nemenda.!
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• Að!nemendur!finni!skapandi!leiðir!til!að!koma!niðurstöðum!sínum!á!
framfæri.!!

• Stuðla! að! jákvæðum! skólabrag! sem! einkennist! af! lýðræðislegum!
vinnubrögðum,!samstarfi!og!samvinnu!(Mennta9!og!menningarmála9
ráðuneytið,!2013:46949).!!

Fjölbreytni! er! mikilvæg! fyrir! nemendur.! Leggja! þarf! áherslu! á! að! gefa!
nemendum! krefjandi,! merkingarbær! og! áhugavekjandi! verkefni! sem! efla!
skilning!þeirra!og! færni! ásamt!því! að! leggja!áherslu!á!ábyrgð!nemenda!og!
virka! þátttöku! þeirra! í! náminu.! Með! því! ná! kennarar! að! efla! áhugahvöt!
nemenda!og!koma!til!móts!við!námsstíl!þeirra!(Tomlinson,!2001:16,989100;!
Tomlinson!og!Allan,!2000:18921,23930).!

3.1.3 Lykilhæfni%%

Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! er! greint! frá!því! að! innan!hvers!námssviðs! skuli!
leggja! mat! á! hæfni! nemenda! sem! byggist! á! grunnþáttum! menntunar! og!
áhersluþáttum! grunnskóla! og! er! slík! hæfni! nefnd! lykilhæfni! (Mennta9! og!
menningarmálaráðuneytið,! 2013:55).! Út! frá! lykilhæfninni! verður! lögð!
áhersla!á!í!!námsefninu!að!nemendur!geti:!

• Tjáð!hugsanir!sínar!og!skoðanir!
• Miðlað!þekkingu!sinni!
• Hlustað!eftir!rökum!og!upplýsingum!í!samræðum!
• Unnið!eftir!fyrirmælum!
• Borið!ábyrgð!á!eigin!verkefnum!

• Unnið!með!öðrum!og!lagt!sitt!af!mörkum!

Lykilhæfni! snýr! að! nemendum! sjálfum! og! er! ætlað! að! stuðla! að! alhliða!
þroska! þeirra.! Menntagildi! hennar! felst! í! að! þroska! sjálfsvitund! og!
samskiptahæfni! nemenda! og! búa! þá! undir! virka! þátttöku! í!
lýðræðissamfélagi! (Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:86).!
Lykilhæfni! fyrir! námsefnið!miðast! við! hvern!og! einn!nemenda,! án! tillits! til!
námsstöðu!hans.!!

3.2 Kennsluaðferðir%

Eitt!af!hlutverkum!kennara!er!að!finna! leiðir!til!að!vekja!áhuga!nemenda!á!
námsefninu! og! leiða! það! að! raunveruleikanum! í! umhverfinu.! Að! sögn!
Ingvars! Sigurgeirssonar! er! afar! þýðingarmikið! að!hafa! fjölbreytni! í! kennslu!
og!gerir!það!námið!skemmtilegra!og!eftirminnilegra.!Kennsluaðferðir!byggja!
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á! ólíkri! hugmyndafræði! og! hafa! mismunandi! markmið.! Flestar! þeirra! má!
útfæra! á! ólíka! vegu! sem! eykur! líkurnar! á! því! að! nemendur! njóti! góðs! af!
kennslunni! (Ingvar!Sigurgeirsson,!1999a;41,67).! Í!undirköflum!3.2.1!–!3.2.3!
verða! þær! kennsluaðferðir! sem! koma! fyrir! í! námsefninu! Eins' og' þú' ert'
tilgreindar!og!útskýrðar.!!

3.2.1 UmræðuA%og%spurnaraðferðir%%

Umræður! eru! mikilvægur! þáttur! í! kennslu.! Umræðu9! og! spurnaraðferðir!
byggjast! á! því! að! kennari! beitir! spurningum! eða! öðrum! aðferðum! til! að!
skapa!umræður!um!ákveðið!viðfangsefni.!Með!slíkum!aðferðum!er!reynt!að!
efla!áhuga!nemenda,!fá!þá!til!að!skiptast!á!skoðunum,!rökræða!og!velta!fyrir!
sér! mismunandi! hliðum! tiltekins! máls.! Þær! aðferðir! sem! flokkast! undir!
umræðu9! og! spurnaraðferðir! eru! meðal! annars! samræðuaðferð! og!
pallborðsumræður!(Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b:92;!Larson,!2000:674,676).!

Samræðuaðferð,!einnig!þekkt!sem!stýrð!umræða,!fylgir!fjórum!áföngum:!
upphaf,! reglur! og! útskýringar,! könnun! málsins! og! niðurlag.! Í! upphafi! er!
athygli! nemenda! beint! að! viðfangsefninu! og! leitast! er! við! að! vekja! áhuga!
þeirra,! oftast! nefnd! kveikja.! Kveikja! er! kennslufræðilegt! hugtak! sem!hefur!
verið! notað! um! þær! aðferðir! sem! kennari! beitir! til! að! draga! athygli!
nemenda!að!efninu.!Áður!en!farið!er! í!dýpri!umræður!um!viðfangsefnið!er!
mikilvægt! að! gera! nemendum!grein! fyrir! þeim! reglum! sem! kennari! vill! að!
séu!til!staðar.!Reglurnar!gætu!verið!til!dæmis!að!grípa!ekki!fram!í,!hlusta!og!
sýna! virðingu.! Aðalkafli! umræðunnar! kemur! svo! næst! sem! er! könnun!
málsins.!Nemendur!þurfa!að!útskýra!mál!sitt,!nefna!dæmi!og!hugsa!málið!út!
frá! öðrum! sjónarhornum.! Í! lok! umræðunnar! eru! niðurstöðurnar! teknar!
saman! og! tengdar! við! viðfangsefnið! (Ingvar! Sigurgeirsson,! 1999b:92993;!
Kindsvatter,!Wilen!&!Isher,!1992:1859190).!!

Pallborðsumræður! líkja! eftir! venjulegum! pallborðsumræðum.! Þær!
byggja!á!þeirri!aðferð!að!nemendur!undirbúa!stutt!ávörp!um!viðfangsefni!og!
sitja!síðan!fyrir!svörum!(Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b:95996).!!

3.2.2 Hópvinnubrögð%

Hópvinnubrögð! fela! í! sér!margvíslegar! kennsluaðferðir!þar! sem!nemendur!
vinna! saman! við! lausn! viðfangsefna.! Í! hópvinnu! þjálfast! nemendur! í!
samvinnu! og! áhersla! er! lögð! á! virka! þátttöku! allra! nemenda.! Hópverkefni!
geta! verið! eins! misjöfn! og! þau! eru! mörg! en! það! fer! eftir! kennara! og!
viðfangsefninu! hversu! nákvæm! þau! eiga! að! vera.! Það! er! svo! á! ábyrgð!
nemenda!að!ákveða!hvaða!upplýsinga!þurfi!að!afla,!hvernig! skuli!unnið!úr!
þeim! og! hvernig! niðurstöður! skuli! settar! fram! (Ingvar! Sigurgeirsson,!
1999b:1369137;!Lilja!M.!Jónsdóttir,!1996:16).!
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3.2.3 Útlistunarkennsla%

Útlistunarkennsla!byggist! á!því! að! kennari!miðlar!þekkingu,!útskýrir,! ræðir!
ólíkar! leiðir,! sjónarhorn! eða! lausnir! og! vekur! nemendur! til! umhugsunar.!
Fyrirlestur!er!algengasta!form!útlistunarkennslu,!en!vegna!þess!að!hætta!er!
á!að!nemendur!séu!ekki!nægilega!virkir!á!meðan!fyrirlestri!stendur!þarf!að!
gæta!þess!að!fyrirlestrar!séu!vel!fluttir!og!markvissir!og!að!þeir!fangi!athygli!
nemenda!(Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b:52).!!

3.3 Kennsluaðferðir%leiklistar%%

Eins!og!kom!fram!í!kafla!2.4!er!í!leiklist!lögð!áhersla!á!að!nemendur!kanni!og!
skoði! mannlega! eiginleika! og! samskipti,! leita! lausna! á! vandamálum,! nýta!
þekkingu!og! færni! og!miðla!niðurstöðum.!Grundvöllur! að! góðum!árangri! í!
leiklistarkennslu! er! að! nemendur! treysti! hvor! öðrum,! að! þeir! finni! öryggi,!
þori!að!setja! fram!skoðanir!sínar!og! leyfi!sér!að!prófa!hluti!þótt!þeir!kunni!
að!mistakast.!Leiklistin!brýtur!einnig!upp!á!hópskiptingu!bekkja!sem!kann!að!
hafa!myndast!og!nemendur!sýna!á!sér!nýjar!og!óvæntar!hliðar.!Eftir!því!sem!
nemendur! eldast! gætu! þeir! þurft! aðstoð! í! formi! hvatningar! eða! öruggt!
umhverfi!til!að!þora!að!tjá!sig,!treysta!hinum!fyrir!sjálfum!sér,!standa!með!
sjálfum!sér!og!byggja!upp!raunverulegt!sjálfstraust! (Anna!Jeppesen!og!Ása!
Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:9;! Ása! Helga! Ragnarsdóttir! og! Rannveig! Björk!
Þorkelsdóttir,!2010:192;!Baldwin,!2004:49951;!Wilhelm,!2006:75).!!

Í! undirköflum! 3.3.1! –! 3.3.11! hér! fyrir! neðan! eru! þær! kennsluaðferðir!
leiklistar! sem! koma! fyrir! í! námsefninu! Eins' og' þú' ert! tilgreindar! og!
útskýrðar.!!!

3.3.1 Hlutverk%á%vegg%

Nemendur! teikna!útlínur!af! líkama!einhvers!á!pappír!og! skrifa!á!pappírinn!
allt!sem!þeir!vita!um!persónuna,!hvernig!henni! líður!gagnvart!sjálfri!sér!og!
öðrum,!áhugamál!henni!og!fleira!slíkt!(Baldwin,!2004:115).!

3.3.2 Hlutverkaleikur%%

Í!hlutverkaleik!setja!nemendur!sig!í!spor!ákveðinnar!sögupersónu!og!lifa!sig!
inn! í! gildismat! hennar,! viðhorf! og! tilfinningar.! Í! gegnum! hlutverkið! íhuga!
nemendur! orsök! og! afleiðingar! og! tengja! aðstæður! raunveruleikanum.!
Kennsluaðferðin! gefur! kennara! og! nemendum! góð! tækifæri! til! að! skapa!
samvinnu! í! námi! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:24;!
Baldwin,!2004:11;!Dickinson!&!Neelands,!2006:92;!Heathcote,!1984:49950;!
Lilja!M.!Jónsdóttir,!1996:28).!



!

59!

3.3.3 Hugarflug%og%sjónsköpun%%

Hér! er! verið! að! ræða! um! innlifunaðferðir! þar! sem!nemendur! lifa! sig! inn! í!
ólíkar! aðstæður! og! setja! sig! í! spor! annarra! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir,!2004:30).!

3.3.4 Innri%raddir%%

Nemendur! eru! í! fjögurra! manna! hópum.! Tveir! setjast! á! stóla! andspænis!
hvor!öðrum!en!hinir!standa!fyrir!aftan!þá.!Þeir!sem!sitja!tala!saman!en!hinir!
tveir! túlka!hugsanir!þeirra.!Þeir!sem!sitja!skipta!sér!ekki!af!þeim!sem!túlka!
hugsanir!þeirra.!Markmiðið!er!að!fá!fram!innri!rödd!þeirra!sögupersóna!sem!
túlkaður!eru,!viðhorf!þeirra!og!tilfinningar.!Unnið!er!með!aðstæður!þar!sem!
einstaklingar! vilja! helst! ekki! láta! í! ljós! það! sem! þeir! eru! raunverulega! að!
hugsa!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:32933).!

3.3.5 Kyrrmyndir%%

Einföld! útfærsla! á! hlutverkaleik.! Nemendur! búa! til! kyrrmyndir! (frjósa! eða!
búa!til!myndastyttur)!og!í!gegnum!þær!sýna!þeir!ákveðna!sögu.!Nemendur!
finna! út! sjálfir! hvernig! best! er! að! stilla!myndinni! upp.!Aðferðin! stuðlar! að!
samvinnu! nemenda! en! það! er! í! þeirra! höndum! að! ákveða! í! sameiningu!
hvernig!túlka!eigi!viðfangsefnið!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!
2004:24925;!Baldwin,!2004:999100).!

3.3.6 Kastljós%%

Athygli! beinist! að! einum! nemenda! sem! situr! fyrir! svörum.! Aðferðin! gefur!
nemendum! tækifæri! til! að! ræða! við! sögupersónu! þess! viðfangsefnis! sem!
tekið! er! fyrir! en! kennari! eða! nemandi! tekur! að! sér! hlutverk,! oft! úr!
námsefninu! og! hinir! spyrja.! Þeir! sem! spyrja! eru! ekki! í! hlutverki! (Anna!
Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:28;!Baldwin,!2004:1129113).!

3.3.7 Samviskugöng%

Nemendur! stilla! sér! upp! í! tvær! raðir! þannig! að!það!myndast! göng! á!milli.!
Önnur!röðin!er!í!hlutverki!góðrar!samvisku!en!hin!slæmrar.!Nemendur!segja!
eina! setningu! hver! og! einn! nemandi! eða! kennari! gengur! hægt! í! gegnum!
göngin! og! hlustar! á! það! sem! hver! og! einn! hefur! að! segja.! Eftir! að! hafa!
hlustað! á! alla! tekur! viðkomandi! ákvörðun! sem!byggist! oftast! á! því! hversu!
góð!rök!raðirnar!höfðu.!Markmiðið!hér!er!að!leitast!við!að!öðlast!vitneskju!
um! hugsanir! nemenda,! líkt! og! í! kennsluaðferðinni! innri' raddir.! Gott! getur!
verið!að! taka! fyrir!kastljós'eftir!göngin!þar! sem!viðkomandi!aðili! situr! fyrir!
svörum! vegna! þeirrar! ákvörðunnar! sem! hann! tók! (Anna! Jeppesen! og! Ása!
Helga!Ragnarsdóttir,!2004:33;!Baldwin,!2004:119).!
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3.3.8 Sérfræðingar%%

Kennsluaðferðin!hentar!einkum!vel!þegar!unnið!er!út! frá!viðfangsefni! sem!
byggist! á! umræðum! og! þekkingarleit! til! lausnar! á! raunverulegum!
vandamálum! (Anna! Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,! 2004:27;! Ingvar!
Sigurgeirsson,! 1999b:159).!Nemendur! taka! að! sér!hlutverk! sérfræðinga!og!
finna! lausn! á! ákveðnu! verkefni.! Nemendur! leita! lausna! og! kynna!
niðurstöður!sínar! í! formi! fyrirlestra,!glærusýningar!eða! túlka!niðurstöður!á!
leikrænan!hátt!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:27928).!

3.3.9 Skrifað%í%hlutverki%%

Nemendur!skrifa!í!hlutverki!persónu!sem!þeir!eru!að!túlka!(Anna!Jeppesen!
og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:30;!Baldwin,!2004:129).!

3.3.10 Slúðurhringur%

Nemendur! vinna! í! tveimur! hópum,!A! og!B! og! fær! hver! hópur! hlutverk,! til!
dæmis!þjóðerni.!Í!hópi!A!eru!Íslendingar!og!í!hópi!B!eru!Indverjar.!Hóparnir!
slúðra!svo!um!hvorn!annan,!hópur!A!gæti!slúðrað!um!klæðnað!Indverja!eða!
þráhyggju! fyrir! kryddi! og! hópur! B! gæti! slúðrað! um! fiskilykt! af! Íslendinum!
o.s.frv.!Aðferðin!hentar!vel!þegar!varpa!þarf!ljósi!á!ólíka!menningarheima!og!
gefur!möguleika!á!að!vinna!meðal!annars!á! fordómum.!Eftir!æfinguna!eru!
umræður!um!það!sem!kom!fram!í!æfingunni!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!
Ragnarsdóttir,!2004:34935;!Baldwin,!2004:127).!

3.3.11 Spuni%

Í! spuna! fá! nemendur! tækifæri! til! að! beita! ímyndunaraflinu! og! koma!með!
hugmyndir! að! persónusköpun,! aðstæðum! og! atburðarrás.! Nemendur!
spinna!upp!atriði!og! leika! frásagnir!eða!atriði!og!skiptir!máli!að!nemendur!
hafi! gott! samspil! á!milli! sín,! taki! hlutverkið! alvarlega! og! hlusti! á! það! sem!
hinir! segja.!Mikilvægt! er! að! passa! vel! upp! á! tímasetningu! í! spuna,! ekki! er!
gott!ef!spuni!dregst!á! langinn! (Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!
2004:26;!Baldwin,!2004:1329133).!

3.4 Námsmat%%

Námsmat! er! mikilvægur! þáttur! af! náms9! og! kennsluferli! og! skal! skipulagt!
sem!mest! í! samræmi! við!námskrá,! hæfniviðmið!og! viðfangsefni! nemenda.!
Rík! áhersla! er! lögð! á! að! námsmat! sé! fjölbreytt! og! gefi! sem!heildstæðasta!
mynd!af!hæfni!nemandans!(Eisner,!2002:1789180;!Baldwin,!2004:48;!Linn!&!
Miller,! 2005:24;! Mennta9! og! menningarmálaráðuneytið,! 2013:2049205).!
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Námsmatið! má! hugsa! sem! ákveðinn! leiðarvísi! til! að! mæta! þörfum! hvers!
nemanda.!Námsmat! gefur! upplýsingar! fyrir! kennara! sem! vert! er! að! hafa! í!
huga! við! undirbúning! og! skipulag! kennslu! (Eisner,! 2002:1809181;! Hafdís!
Guðjónsdóttir,! Matthildur! Guðmundsdóttir! og! Árdís! Ívarsdóttir,! 2005:839
88).!

Við!kennslu!er!gagnlegt!að!huga!að!námsmati!og!hvernig!best!sé!að!meta!
framlag!nemenda.!Brýnt!er!að!kennari!greini!nemendum!frá!því!hvað!hann!
hyggst! meta! og! hvernig! áður! en! nemendur! hefja! verkefnavinnuna! (Anna!
Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:62).!

3.4.1 Símat%%

Það! getur! verið! áhrifaríkt! að! nota! símat! við! vinnu! nemenda! þegar!
kennsluaðferðir! leiklistar!eru! samþættar!öðrum!námsgreinum.!Símat!á! við!
tíðni!matsins!en!það!felur!í!sér!að!kennari!fylgist!með!vinnu!nemenda!jafnt!
og! þétt! og! skráir! niður! athugasemdir! og! upplýsingar! (Lilja! M.! Jónsdóttir,!
1996:50;!Rúnar!Sigþórsson,!2008:80).!Gott!er!fyrir!kennara!að!vera!búinn!að!
útbúa!eyðublað!eða!gátlista! til! að! flýta! fyrir!og!auðvelda!vinnuna! (Lilja!M.!
Jónsdóttir,!1996:50).!!

3.4.2 Sjálfsmat%%

Með! sjálfsmati! er! lögð! áhersla! á! virka! þátttöku! og! ábyrgð! nemenda.!
Nemendur!meta! sjálfir! hvernig! þeim!hefur! gengið! í! náminu.! Þeir! rifja! upp!
vinnuferlið!sem!stuðlar!að!því!að!þeir!dýpka!þekkingu!sína!og!skilning!(Anna!
Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:63;! Ingvar! Sigurgeirsson,!
1999a:91;! Lilja! M.! Jónsdóttir,! 1996:53954).! Sjálfsmat! getur! eflt! sjálfs9
þekkingu!nemenda!því!það!hjálpar!nemendum!að!ná!markmiðum!sínum!og!
gera!sér!grein!fyrir!sínum!sterku!og!veiku!hliðum.!

3.4.3 Jafningjamat%

Jafningjamat!getur!verið!gagnleg!aðferð!þegar!unnið!er!í!hópvinnu!en!hægt!
er! að! útfæra! matið! á! marga! mismunandi! vegu.! Nemendur! leggja! mat! á!
framlag!hvers!annars!í!hópvinnunni!og!er!það!talið!auka!ábyrgðartilfinningu!
og!nemendur!upplifa!að!þeirra!skoðun!skiptir!máli.! Jafningjamat!á!að!vera!
uppbyggilegt! og! er!mikilvægt! að! nemendur! séu!meðvitaðir! um!það! (Anna!
Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004:63;!Lilja!M.!Jónsdóttir,!1996:529
53).!

!
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3.4.4 Sýnismappa/verkmappa%

Sýnismappa!getur!þjónað!sem!námsmat,!en!þá!safna!nemendur!verkefnum!
í!möppur! (e.!portfolio)!yfir!vinnutímabilið!og!kennari!metur!möppuna!eftir!
vandvirkni,! frumleika! og! samviskusemi! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir,! 2004:63;! Ingvar! Sigurgeirsson,! 1999a:86989).! Umsögn! getur!
fylgt! með! í! lokin! þar! sem! ! kennari! gefur! skriflega! umsögn! um! vinnu! og!
frammistöðu!hvers!nemenda.!

Í! tengslum! við! námsefnið! er! gert! ráð! fyrir! að! nemendur! safni! verkum!
sínum! saman! og! haldi! upp! á! þau! í! sérstakri! möppu.! Nemendur! vinna!
verkefni! líkt! og! skrifað! í! hlutverki,! persónusköpun! og! önnur! verkefni! s.s.!
myndbandsvinnu,! veggspjöld,! myndasögur! og! hugarkort! sem! gott! er! að!
halda! til! haga! fyrir! bæði! nemendur! og! kennara! þegar!meta! skal! þá! þróun!
sem!sjá!má!í!verkum!nemenda.!!

3.5 Kennsluáætlun%%

Námsefnið! samanstendur! af! þremur! þáttum.!Hver! þáttur! skiptist! í! nokkra!
kafla! sem! hefur! hver! fyrir! sig! kennsluáætlun! með! tilgreindum! hæfni9
viðmiðum,! kennsluaðferðum,! kennslustundum! og! kennslugögnum.! Hver!
kafli!hefst!á!kveikju!sem!upphitun!fyrir!verkefnavinnu!nemenda!en!kveikjan!
tengist! öllu! jafna! þeim! verkefnum! sem! nemendur! vinna! í! tímunum.! Hver!
kennari!fyrir!sig!ákveður!hvaða!námsmatsaðferð!hann!vill!nota!og!hvenær!í!
námsefninu.! Í! kaflanum! 3.4! um! námsmat! eru! settar! fram! hugmyndir! að!
námsmati!fyrir!kennara,!þær!eru!þó!einungis!settar!fram!sem!tillögur.!

3.5.1 Fordómar%%

Fyrsti! þátturinn,! Fordómar,! skiptist! í! fimm! kafla! sem! taka! samtals! 10!
kennslustundir.! Áhersla! þar! liggur! í! birtingamyndum! fordóma,! staðal9
ímyndum,! fordómum! gagnvart! útigangsmönnum! og! fordómum! gagnvart!
geðsjúkdómum.!!

% %
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1.%kafli%A%Fordómar%og%staðalímyndir%%

Hæfniviðmið:%

• Opna!huga!nemenda!fyrir!nýjum!sjónarmiðum!og!viðhorfum!
• Vekja!nemendur!til!umhugsunar!um!staðalímyndir!og!fordóma!
• Vekja!nemendur!til!umhugsunar!um!margbreytileika!mannlífsins!

Kennsluaðferðir:%%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hugstormun!
• Hópvinnubrögð!
• Slúðurhringur!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:! Tölva,! skjávarpi,! blöð! og! skriffæri,! verkefnablaðið! Ljúktu' við'
setninguna.''

Kveikja'
Ég!er!frábær!eins!og!ég!er:!

Nemendur!sitja! í!hring!á!stólum!og!einn!er!valinn!til!að!byrja.!Sá!stendur! í!
miðjum!hringnum!og!markmið!hans!er!að!ná!lausu!sæti.!Til!þess!þarf!hann!
að!segja!eitthvað!um!sig!og!vonast!eftir!því!að!það!eigi!við!aðra.!Dæmi:!sá!
sem!byrjar! segir! „Ég!er! frábær!eins!og!ég!er!því!mér! finnst!gaman!að! lesa!
spennusögur”.!Þá!myndu!allir!sem!finnst!gaman!að!lesa!spennusögur!standa!
upp!og!skipta!um!sæti.!Sá!sem!nær!ekki!lausu!sæti!fer!í!miðjuna!á!hringnum!
og!segir!eitthvað!um!sig.!!

9!Leikurinn!er!kjörinn!kynningarleikur!þar!sem!nemendur!fræðast!um!hvorn!
annan.!!

Umræður'
Kennari!leiðir!umræður!um!viðfangsefnið:!!!
9!Hvað!kemur!upp!í!huga!ykkar!þegar!þið!heyrið!orðið!fordómar?!!
9!Hvað!viti!þið!um!fordóma?!
9!Hafa!fordómar!áhrif!á!líf!einstaklinga?!
9!Hvaðan!koma!fordómar?!
9!Hvað!eru!staðalímyndir?!!
9!Hafa!staðalímyndir!áhrif!á!fordóma?!
9!Hafi!þið!orðið!fyrir!fordómum?!! !
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Hugstormun''
Nemendur!búa!til!hugtakakort!í!tengslum!við!fordóma!þar!sem!kemur!fram!
hvað!nemendur!vita!almennt!fordóma.!!

Myndband'um'staðalímyndir'
Nemendur!horfa!á!myndband!sem!nefnist!Stereotypes'and'Prejudices:!!
https://www.youtube.com/watch?v=SyKvus3hSHw!
9!Myndbandið!snýr!að!staðalímyndum!og!fordómum.!Kennari!fer!því!næst!í!
gegnum! aðalatriði! myndbandsins,! hvaða! jákvæð! og! neikvæð! atriði! koma!
fram!og!hvaða!skoðun!nemendur!hafa!af!myndbandinu.!!

Umræður'
Kennari!ræðir!við!nemendur!um!staðalímyndir:!!
9!Hvað!eru!staðalímyndir!og!hvaðan!koma!þær?!
9!Hafið!þið!lent!í!að!horfa!eða!dæma!fólk!eftir!staðalímyndum?!
9!Þekki!þið!einhvern!sem!býr!í!útlöndum?!

Ljúktu'við'setninguna'
Nemendur!fá!verkefnablaðið!Ljúktu'við'setninguna.!Verkefnið!felur!í!sér!að!
nemendur! fá! setningar,! til! dæmis! „Ég' hef' heyrt' að' Þjóðverjar....”' og! eiga!
nemendur!að! ljúka!við! setninguna.!Nemendur!gætu!meðal! annars! skrifað:!!
„Ég'hef'heyrt'að'Þjóðverjar:'séu'nískir”.''
!
!!
! !
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Ljúktu'við'setninguna'

'
Orðrómur'er'á'kreiki'að'Pólverjar'séu:'
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________'
'
Besti' vinur' bróður' systur' frænku' kærustu' minnar' sagði' mér' að'
Bandaríkjamenn'væru:'
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________'
'
Ég'heyrði'að'rauðhærðir'menn'væru:'
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________'
'
Systir'mín'kom'frá'Frakklandi'um'daginn'og'sagði'að'Frakkar'væru:'
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________'
'

Hópvinna'N'Umræðuhópar'
Nemendum!er! skipt! í! fjóra! hópa!og! ræða!þeir! verkefnið! og! það! sem!hver!
skrifaði! við! hverja! setningu.! Næst! semja! nemendur! í! sömu! hópum! þrjár!
setningar,!svipaðar!þeim!og!voru!á!blaðinu,!sem!á!eftir!að!ljúka!við.!Kennari!
tekur!því!næst!blöðin!og!dreifir!þeim!á!hópana!sem!ljúka!við!setningarnar.!!

9!Hér!er!gott!að!gefa!hópunum!um!það!bil!10!mínútur!til!að!ræða!saman!og!
semja!setningar.!!
'
' '
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Pallborðsumræður'
Hóparnir!koma!upp!og!segja!hvað!þeir!skrifuðu!við!setningarnar.!Kennari!fer!
af!stað!með!umræður!út!frá!ástæðunni!fyrir!vali!hópsins,!hvernig!þeir! luku!
setningunni.!!

Slúðurhringur'
Nemendur! vinna! í! tveimur! hópum,! A! og! B! hópur.! Hópur! A! er! hópur!
Íslendinga!og!hópur!B! er! hópur!Grænlendinga.!Hóparnir! slúðra! sín! á!milli,!
t.d.! slúðrar! hópur! A! um! klæðaburð!Grænlendinga! og!Hópur! B! slúðrar! um!
fiskilyktina!af!Íslendingunum.!!

Eftir!æfinguna!eru!umræður!um!það!sem!kom!fram:!!
9!Eru!fordómar!í!því!sem!sagt!var?!
9!Hvernig!er!það!að!vera!öðruvísi?!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til:''
Nemendur!skrifa!hver!fyrir!sig!þrjú!dæmi!um!staðalímyndir!og!nefna!út!frá!
hverju!staðalímyndir!koma.!Dæmi!um!staðalímynd:!Blökkumenn!eru!góðir!í!
körfubolta!eða!Kínverjar!eru!klárir.!Dæmi!um!hvaðan! staðalímyndir! koma:!
Tónlistarmyndbönd!og!kvikmyndir.!!

2.%kafli%A%Ferðalangar%%

Hæfniviðmið:%
• Nemendur!læri!að!setja!sig!í!spor!annarra!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!mikilvægi!þess!að!standa!með!sjálfum!

sér!
• Nemendur!meti!siðferðislegar!aðstæður!og!ákvarðanir!
• Opna!huga!nemenda!fyrir!nýjum!sjónarmiðum!og!viðhorfum!
• Efla!skapandi!ritun!

Kennsluaðferðir:%
• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Skapandi!ritun!
• Kastljós!
• Samviskugöng!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:!Útklipptir!miðar!með!hlutverkum!á,!blöð!og!skriffæri.!!
!
' '
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Kveikja'
Línuleikur:!

Nemendum!er!skipt!í!sex!til!átta!manna!hópa!og!kennari!gefur!leiðbeiningar!
um! að! leikurinn! sé! keppni!milli! hópa! og! á! hver! hópur! að! raða! sér! upp! á!
ákveðinn!hátt!eftir!fyrirmælum!kennarans.!Stranglega!er!bannað!er!að!tala!í!
leiknum!og!er!það!í!verkahring!hópanna!að!ákveða!hvernig!þeir!ætla!að!fara!
að!í!leiknum!án!þess!að!tala.!Sá!hópur!sem!er!fyrstur!til!að!raða!sér!rétt!upp!
sigrar.! Hóparnir! láta! vita! að! þeir! séu! búnir! með! því! að! rétta! upp! hönd.!
Leikurinn!hentar!sérstaklega!vel!fyrir!nemendur!til!að!læra!meira!um!hvorn!
annan!og!vinna!saman.!!!
Dæmi!um!fyrirmæli:!!

• Raða!eftir!skónúmerum!(minni!númer!fremst)!
• Raða!eftir!hversu!mörg!systkini!nemendur!eiga!(fæst!systkini!fremst)!
• Raða!eftir!hárlit!(dökkt!fremst)!
• Raða!eftir!hárlengd!(sítt!fremst)!
• Raða!eftir!afmælisdögum!
• Raða!eftir!afmælismánuðum!

• Raða!eftir!föðurnafni!

Ferðalag'
Hver!nemandi!dregur!miða!með!hlutverki!á.!Hér!reynir!á!hæfni!nemenda!til!
að!setja! sig! í! spor!þeirrar!manneskju!sem!er!á!miðanum.!Nemendur!skrifa!
niður!smá!sögu!um!persónuna!þar!sem!kemur!fram!til!dæmis!útlit,!hegðun,!
minningar,! atvinna,! fjölskylduhagir!og! fleira! slíkt.!Nemendur!gefa!ekki!upp!
hlutverk!sín.!!

9! Hér! er! gott! að! hvetja! nemendur! til! að! nýta! ímyndunaraflið! og! skrifa! allt!
sem!þeim!dettur!í!hug!varðandi!persónuna.!!

Hlutverk'fyrir'verkefnið'„Ferðalag”'sem'kennari'dreifir'til'nemenda:'

1. 25!ára!bandarískur!hermaður!!

2. 30!ára!kvenkynsstarfsmaður!frá!Apple!fyrirtækinu!í!Bandaríkjunum!

3. 15!ára!unglingsstrákur!frá!Víetnam!!

4. Enskur!skátahöfðingi!á!miðjum!aldri!

5. 17!ára!skáti,!kyn!ekki!vitað!



!

68!

6. 20!ára!samkynhneigður!plötusnúður!frá!Spáni!

7. 40!ára!kona!frá!Indlandi!sem!selur!skartgripi!

8. 20!ára!stelpa!frá!!Indlandi!sem!selur!skartgripi!

9. 18!ára!blindur!gítarleikari!frá!Frakklandi,!kyn!ekki!vitað!

10. 70!ára!heyrnalaus!harmonikkuleikari!frá!Grikklandi!

11. Fótboltastjarna!frá!Afríku,!aldur!né!kyn!ekki!vitað!

12. Fótboltastjarna!frá!Spáni,!aldur!né!kyn!ekki!vitað!

13. Fyrrum!ungfrú!Heimur,!aldur!ekki!vitað!

14. Íturvaxinn!bóndi!á!miðjum!aldri!frá!Rússlandi!!

15. 35!ára!listamaður!frá!Noregi,!kyn!ekki!vitað!

16. 50!ára!íslensk!kona!frá!Flatey!

17. 35!ára!karlmaður!frá!Afganistan!

18. 35!ára!kvenmaður!frá!Íran!

19. Kvenréttindakona!frá!Bretlandi,!aldur!ekki!vitað!

20. Söngvari!frá!Kanada,!aldur!né!kyn!ekki!vitað!

Hver' nemandi' fær' þar' næst' blað' með' lista' yfir' þessi' hlutverk' og' kennari'
segir'við'nemendur:'

Þú'ert'á'ferðalagi'um'landið'og'vegna'slæmrar'veðurspár'getur'
þú' ekki' gist' utandyra,' heldur' þarftu' að' finna' þér' hótel' eða'
gistiheimili.' Eftir' langa' leit' kemur' í' ljós' að' öll' hótel' eru'
uppbókuð'með'svona'stuttum'fyrirvara'og'eina'sem'er'í'boði'er'
farfuglaheimili,' en' þar' eru' fjórir' sem' þurfa' að' deila' einu'
herbergi.'Þú'getur' valið'með'hverjum'þú'deilir'herbergi' en'þú'
þarft' að' velja,' án' þess' að' ræða' við' einn' né' neinn,' þrjár'
manneskjur'af'þessum'lista'til'að'deila'herberginu'með.'Hvern'
velur'þú?''

Hér!velja!nemendur!í!hljóði!þá!þrjá!sem!þeir!myndu!vilja!hafa!hjá!sér.!Þegar!
allir! eru! búnir! að! því! er! farið! yfir! hjá! hverjum! og! einum! hvað! hver! valdi.!
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Kennari!getur!notað!töfluna!til!að!skrifa!upp!þá!sem!voru!valdir!til!að!halda!
utan!um!valið.!Eftir!á!eru!niðurstöðurnar!skoðaðar!í!sameiningu!og!kennari!
varpar!fram!spurningum!til!að!vekja!smá!umræður:!!
9!Hversu!mikilvægt!var!að!vita!aldurinn?!
9!En!kyn?!
9!Voru!stelpurnar!líklegri!til!að!velja!kvenkyns!persónu!og!öfugt?!

9!!Ef!já!hvers!vegna?!!
9!Skipti!máli!hvaðan!einstaklingarnir!komu?!!
9!Hverjir!voru!það!sem!voru!ekki!valdnir?!!

9!Hvers!vegna!ætli!það!hafi!verið?!

Kastljós'
Sá!sem!fékk!hlutverkið!þar!sem!fæstir!vildu!deila!herbergi!með!kemur!upp!!

Fær! sér! sæti! fyrir! framan! bekkinn.! Kennari! og! nemendur! spyrja! hann!
spurninga!og!svarar!viðkomandi!í!hlutverki!persónunnar.!!

9!Ef!fleiri!voru!ekki!valdir!er!hægt!að!leyfa!þeim!öllum!eða!velja!einn!af!þeim!
til!að!koma!upp.!!

Umræður'
Eftir!kastljósið!eru!umræður!um!hvers!vegna!þessi!persóna!var!ekki!valinn.!
Kennari! biður! viðkomandi! að! segja! bekknum! frá! sögu! sinni! sem! hann!
skrifaði! um! persónuna! fyrr! í! tímanum.! Eftir! það! er! haldið! áfram! með!
umræðurnar!og! kennari! spyr!nemendur!hvort!þeir!myndu!vilja! breyta! vali!
sínu!eftir!að!hafa!heyrt!sögur!allra!persónanna.!!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til:''
Samviskugöng:!!

Kennari!les!upp!eftirfarandi:!Ungur!maður!frá!Kína!kemur!til!mín!og!segir!að!
sig!vanti!hjálp,!segir!að!ég!verði!að!koma!með!sér.!Hvað!á!ég!að!gera?!!

Nemendur! mynda! göng! þar! sem! þeir! sem! eru! hægra! megin! ráðleggja!
viðkomanda! að! fara! ekki! með! manninum! og! þeir! vinstra! megin! reyna! fá!
viðkomanda!til!að!fara!með!manninum.!!
!
!
!
!
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3.%kafli%A%Persóna%teiknuð%upp%(út%frá%verkefni%2)%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!skoði!mál!út!frá!mismunandi!sjónarhornum!
• Efla!ímyndunarafl!nemenda!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinnubrögð!
• Hlutverk!á!vegg!
• Skrifað!í!hlutverki!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:!Brúnn!maskínupappír,!skriffæri!og!límband/kennaratyggjó.!

Kveikja''
Mörgæsaleikur:!!
Allir! sitja! á! stólum! nema! einn! stóll! er! auður.! Einn! nemandi! stendur! og! er!
mörgæsin!og!þarf!hann!að!ganga!líkt!og!mörgæs.!Markmið!hans!er!að!reyna!
ná!lausa!sætinu.!Hinir!reyna!að!koma!í!veg!fyrir!það!með!því!að!færa!sig!á!
milli.! Kúnstin! liggur! hins! vegar! í! því! að! um! leið! og! einn! stendur! upp! af!
stólnum! sínum! má! hann! ekki! setjast! aftur! í! hann.! Þá! reynir! á! samvinnu!
nemenda!að!gæta!þess!að!mörgæsin!komist!ekki!í!lausa!sætið.!!

Hópverkefni'
Nemendum! er! skipt! í! þriggja! til! fjögurra!manna! hópa! og! les! hver! og! einn!
upp!sögu!sína!úr!verkefni!2!fyrir!hópinn.!Því!næst!er!ein!af!sögunum!valin!til!
að!vinna!út!frá!í!verkefninu!Persóna!teiknuð!upp.!!

Persóna'teiknuð'upp'
Hver!hópur!fær!pappír,!um!það!bil!170!cm!langan!og!er!einn!nemandi!valinn!
til! að! leggjast! á! pappírinn! og! teikna! hinir! upp! útlínur! líkamans! hans.!
Nemendur!skrifa!á!pappírinn!allt!sem!þeir!vita!um!persónuna!í!sögunni,!þ.e!
aldur,! kyn,! heimili,! skapgerð,! tilfinningar,! áhugamál! og! fleira! slíkt.!
Nemendur!reyna!hér!að!túlka!persónuna!á!pappírnum.!!
!

!
'
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Umræður'
Þegar!allir!hafa! lokið!vinnunni!eru!persónurnar! límdar!upp!á!vegg!þar!sem!
allir! geta! skoðað! þær! og! hvað! nemendur! skrifuðu! á! pappírinn.! Í! lokin! eru!
umræður!um!verkefnið:!

• Hver!voru!aðalatriðin!í!sögunni!sem!valin!var?!
• Hvaða!jákvæð!atriði!komu!fram!í!persónulýsingunni?!
• !Komu! einhver! neikvæð! atriði! fram?! (hér! er! verið! að! athuga! hvort!

nemendur!hafi! hugsað!persónuna!út! frá! staðalímyndum.!Til! dæmis!
hvernig!leit!samkynhneigði!plötusnúðurinn!frá!Spáni!út?).!!

• Hvaða!skoðun!hafa!nemendur!á!persónunni?!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Skrifað!í!hlutverki:!

Nemendur!setja!sig!í!spor!persónunnar!sem!þeir!drógu!í!verkefni!3!og!eiga!
að! skrifa!bréf! til! fjölskyldu! sinnar!og! segja! frá!því! sem!á!daga!þeirra!hefur!
drifið! á! ferðalaginu.! Hvern! þeir! hittu,! hvað! þeir! gerðu! og! hvort! eitthvað!
óvænt!kom!upp!á.!!

4.%kafli%A%Fordómar%gagnvart%útigangsfólki%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur%geti%metið%siðferðislegar%aðstæður%og%ákvarðanir%

• Auka! skilning! og! þróa! samúð! í! garð! hópa! sem! oft! eru! misskildir! í!
samfélaginu!

• Opna!huga!nemenda!fyrir!nýjum!sjónarmiðum!og!viðhorfum!
• Efla!færni!nemenda!til!að!setja!sig!í!spor!annarra!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Spuni!
• Kyrrmyndir!
• Skapandi!ritun!
• Skrifað!í!hlutverki!
• Hópvinnubrögð!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:!Tölva,!skjávarpi,!blöð,!skriffæri!og!myndir!af!útigangsmönnum!
(sjá!fylgiskjal!1).!
!
!
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Kveikja'
Marta! María! Jónsdóttir! hugðist! athuga! hvernig! það! væri! að! vera!
„ógæfukona”!en!hún!fór! í!gegnum!breytingarferli!sem!fól! í!sér!eins!og!hún!
orðaði!það!„að!gera!sig! ljóta”.!Marta!gekk!svo!um!miðbæ!Reykjavíkur!sem!
útigangskona!og!var!markmið!hennar!að!athuga!hvort!einhver!myndi!bera!
kennsl!á!hana.!!
Hér! má! sjá! myndbandið! af! atvikinu! sem! ber! heitið! Svona' er' að' vera'
ógæfukona:! http://www.mbl.is/smartland/utlit/2014/07/25/svona_er_ad9
_vera_ogaefukona/.!

Umræður'
Tilraun! Mörtu! fékk! hörð! viðbrögð! frá! almenni! á! Veraldarvefnum,! þótti!
tilraun!hennar!ósmekkleg!og!meiðandi.!!

• Hvers!vegna!ætli!það!hafi!verið?!!
• Hvað!gerði!Marta!sem!fór!fyrir!brjóstið!á!fólki?!!
• Er! umfjöllun! hennar! meiðandi! fyrir! þá! sem! hafa! orðið! utangarðs!

sökum!fíknar!eða!geðsjúkdóma?!
• Er!þarna!verið!að!sýna!samúð!eða!samkennd!með!utangarðsfólki?!
• Hvaða! tilfinningu! finna! nemendur! fyrir! þegar! þeir! sjá! heimilislausan!

einstakling!betla!fyrir!mat?!
• Myndu!þeir!gefa!honum!peninga,!vitandi!að!hugsanlega!myndi!hann!

eyða!honum!í!áfengi!eða!eiturlyf?!
• Hvað!ef!þetta!væri!fjölskyldumeðlimur?!!

Vinna'með'ljósmyndir'
Nemendum!er!skipt!í!þriggja!til!fjögurra!manna!hópa!og!vinnur!hver!hópur!
með! myndir! af! útigangsfólki! (sjá! fylgiskjal! 1).! Myndirnar! voru! teknar! í!
Reykjavík!á!árunum!200792013.!!

Nemendur!velja!eitt!af!eftirfarandi!verkefnum!til!að!vinna:!

• Spuni!út!frá!myndinni!!
• Skrifað!í!hlutverki!út!frá!persónu!myndarinnar!
• Búa! til! kyrrmyndir! út! frá! myndinni! þar! sem! ákveðin! tilfinning! er!

lýsandi!
• Spuni!sem!gerist!ári!áður!en!myndin!er!tekin!
• Skrifa!fréttgrein!um!manneskjuna!á!myndinni!!

9! Nemendur! fá! um! það! bil! 10915!mínútur! til! að! undirbúa! sig! og! sýna! svo!
afrakstur!sinn!eða!lesa!hann!upp.!!
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Umræður'
Umræður!út!frá!ljósmyndunum.!Hér!er!um!að!ræða!ljósmyndir!sem!teknar!
voru! á! Íslandi! og! sýna! íslenskar! aðstæður.! Hver! er! upplifun! nemenda! af!
aðstæðunum?!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Nemendum!er!skipt! í!þriggja!til! fjögurra!manna!hópa!og!hver!hópur!finnur!
fimm! ástæður! fyrir! því! hvers! vegna! þeir! telja! að! einstaklingar! sem! búa! á!
götunni!verði!fyrir!fordómum!almennings.!Nemendur!skrifa!svör!sín!niður!á!
blað!sem!hægt!er!að!hengja!upp!í!kennslustofunni.!!!

5.%kafli%A%Fordómar%gagnvart%geðsjúkdómum%

Hæfniviðmið:%

• Opna!huga!nemenda!fyrir!nýjum!sjónarmiðum!og!viðhorfum!
• Efla!færni!nemenda!til!að!setja!sig!í!spor!annarra!
• Nemendur!meti!siðferðislegar!aðstæður!og!ákvarðanir!
• Auka! skilning! og! þróa! samúð! í! garð! hópa! sem! oft! eru! misskildir! í!

samfélaginu!
Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Spuni!

• Hópvinnubrögð!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:!Texti!úr!bókinni!Englar'Alheimsins,'tölva!og!skjávarpi.!

Kveikja'
Kennari!les!upp!texta!úr!bókinni!Englar!Alheimsins:!

Við' sem' erum' lagðir' inn' á' hæli' og' vistaðir' á' stofnunum,' við'
eigum' engin' svör' þegar' okkar' hugmyndir' eru' ekki' í' samræmi'
við'raunveruleikann,'því'í'okkar'heimi'hafa'aðrir'rétt'fyrir'sér'og'
þekkja'muninn'á'réttu'og'röngu.''

Ekki' mátta' hengja' myndir' á' veggina' eða' hafa' blóm' úti' í'
gluggum.'Álitið'var'að'sjúklingarnir'ætu'blómin'og'lemdu'hver'
annan'með'myndunum.'
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Nemendur! hlusta! á! lagið! Alelda! með! hljómsveitinni! Ný! dönsk.! Lagið! er!
spilað!hér:!https://www.youtube.com/watch?v=Z_fP_fZ2R_E.!

Í! texta! lagsins!er!komið! inn!á!skilningsleysi!almennings,!hvað!sé!réttlátt!og!
hvað!sé!rangt!í!þjóðfélaginu.!Lagið!gæti!því!verið!góð!kveikja!fyrir!komandi!
verkefni.!!

Umræður'
Kennari!leiðir!umræður!út!frá!fordómum!gagnvart!geðsjúkdómum:!

• Hverja!telja!nemendur!vera!ástæðuna!fyrir!slíkum!fordómum?!!

• Þekkja!nemendur!dæmi!um!fordóma!gagnvart!geðsjúkdómum?!!

9! Hér! gætu! nemendur! komið! með! dæmi! líkt! og! reynslusögur! fólks! á!
Veraldarvefnum,! til! dæmis! á! pressan.is! og! öðrum! slíkum!
fréttaveitum.!Sem!dæmi!má!nefna!sögu!ungrar!stúlku!sem!birtist!árið!
2014:! http://bleikt.pressan.is/lesa/tanja9mjoll9mer9leid9eins9og9eg9
vaeri9gallad9eintak/#.U6LhPri7yyI.gmail.!

Frásögn'
Kennari! les! texta! úr! bókinni! Englar! Alheimsins:! Sagan' af' brjálaða'
stúdentnum'(texti'úr'blaðsíðum'63N66):'!

Þegar' komið' var' með' stúdentinn' niður' á' lögreglustöðina' við'
Pósthússtræti'sá'varðstjórinn'strax'að'maðurinn'var'sturlaður.''

„Þessi'maður' á' hvergi' annars' staðar' heima' en' inni' á' Kleppi,”'
sagði'hann.''

En' á' Kleppi' var' fátt' um' fína' drætti:' ekkert' rúm' laust' og'
stúdentinn' talinn' of' hættulegur' til' að' starfsfólkið,' sem' var' á'
vakt,'gæti'annast'hann.''

„Er'hann'ekki'bara'drukkinn?”'sagði'ungur'læknir.'„Nei”'sögðu'
lögregluþjónarnir,'„hann'er'brjálaður”.'„Hann'hefur'þá'komist'í'
einhverja' ólyfjan,”' sagði' læknirinn.' „Nei' hann' reykir' hvorki' né'
drekkur.'Foreldrar'hans'segja'að'þetta'hafi'smám'saman'verið'
að'koma'yfir'hann”.' „Látið'hann'sofa'eina'nótt'og'við' skulum'
sjá'hvort'það'bráir'ekki'af'honum,”'sagði'læknirinn.''

Lögreglurþjónarnir' tveir'áttu'engra'kosta'völ.'Mótbárur'þeirra'
höfðu' engin' áhrif' á' lækninn.' Það' hafði' verið' nógu' erfitt' að'
drösla' stúdentinum' upp' stigann,' nú' varð' að' fara' með' hann'
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niður' aftur.' Það' reyndist' þó' léttara' því' að' á' stigapallinum'
barðist' stúdentinn' um' og' hrundi' niður' stigann' og' lá' við'
útidyrnar'þegar'þeir'komu'niður.'En'nú'var'úr'vöndu'að'ráða.'Á'
Þjóðhátíðardaginn' fylltust' allir' fangaklefar' í' Pósthússtrætinu.'
Lögregluþjónarnir' sáu' ekki' annað' ráð' en' að' aka' sturlaða'
stúdentinum'niður'í'hegningarhúsið'við'Skólavörðustíg.'Þar'var'
hann' vistaður' í' sérstökum' klefa,' þar' sem' erfitt' var' að'
eyðileggja'nokkurn'skapaðan'hlut.'Allt'var'tæmt'úr'vösum'hans'
og'tekið'af'honum'nema'stúdentshúfan.''

Engu'að'síður'brá'fangavörðunum'heldur'en'ekki' í'brún'þegar'
þeir' opnuðu' klefadyrnar'morguninn' eftir:' Í' sturlun' sinni' hafði'
stúdentinn' barið' höfðinu' við' vegginn,' jakkafötin' gauðrifin' og'
tætt'og' kvölin' í' andliti' hans' slík'að' fangaverðir'minntust'þess'
ekki'að'hafa'séð'neitt'af'þessu'líkt.''

„Þetta' er' ekki' mín' deild”,' sagði' Billó,' sem' var' lítill' og'
bólugrafinn' fangavörður.' Hann' var' í' fráhnepptu' vesti' með'
gylltum'hnöppum.'„Þessi'maður'á'heima'á'Kleppi”.''

Símtóli'var'lyft'upp.'„Kleppur,'góðan'dag....'“'en'ekkert'gerðist.'
Spítalinn' var' sem' lokuð' klausturregla.' Dagarnir' liðu.'
Fangaverðirnir' sátu' uppi' með' stúdentinn' sem' svaf' hvorki' né'
mataðist.'Eina'leiðin'til'að'koma'niður'í'hann'mat'var'að'binda'
hann'kirfilega'við'stól'og'troða'fæðinu'niður'í'hann'með'valdi.'
Augun' voru' blóðhlaupin' af' vökum' og' sturlun.' Nú' báðu'
fangaverðirnir' ekki' lengur' spítalann' um' að' taka' við' honum'
heldur'vildu'þeir'fá'sérfræðing'á'vettvang.'[.....]'Billó'tók'á'móti'
henni'og'vísaði'henni'á'klefann'þar'sem'sturlaði'stúdentinn'var'
geymdur.'Hann' sat'nakinn'á'gólfinu,'hlekkjaður'á'höndum'og'
fótum.'Hann'var'búin'að'bíta' tunguna'á' sér' í' sundur,'höfuðið'
dinglaði' fram' og' aftur.' Hann' froðufelldi,' froðan' lituð' blóði.'
Unnur'hjúkrunarkona'hafði' lesið'margar'nöturlegar' lýsingar'á'
meðferð'geðsjúkra' fyrr'á' tímum'og'nú'gat'hún'ekki'annað'en'
spurt' sjálfa' sig' hver' væri' ' munurinn' á' aðbúnaði' geðsjúkra' á'
miðöldum'og'því'sem'blasti'við'henni'þarna.''

Af'sturlaða'stúdentinum'er'það'hins'vegar'að'segja'að'hann'var'
fluttur' inn' á' Klepp' og' dó' þar' nokkrum' vikum' síðar.' Við'
krufningu'kom'í'ljós'að'hann'var'með'heilaæxli,'sem'þrýst'hafði'
á'heilann'og'valdið'slíkum'sársauka'að'hann'gat'ekki'á'heilum'
sér'tekið.''
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Samræðuaðferð'
Kennari!stýrir!umræðum!með!eftirfarandi!spurningum:!!

• Hvað!finnst!ykkur!um!þessa!sögu?!
• Hvaða!boðskap!hefur!hún?!
• Eru!svona!vinnubrögð!enn!við!lýði?!!

o Hvar!þá?!
• Tengist!þessi!saga!fordómum?!!

o Hvernig!þá?!!!
• En!staðalímyndum?!!

o Hér!gæti!verið!átt!við! t.d.!að!útskriftaneminn!var! talinn!
brjálaður!því!hann!las!yfir!sig,!verið!að!lýsa!þreyttum!og!
gömlum! lögreglumönnum! sem! nenna! ekki! að! vinna!
o.s.frv.!!

Spuni'
Nemendum!er!skipt!í!fimm!hópa!og!hver!hópur!fær!ákveðið!viðfangsefni!og!
gerir!leikþátt!byggðan!á!spuna.!Undirbúningstími!hópanna!ætti!ekki!að!vera!
meiri!en!um!það!bil!10!mínútur.!!

9!Hægt!er!bæta!við!hlutverkum!ef!þarf,!gefa!þá!nemendum!sjálfum!tækifæri!
til!að!koma!með!hugmyndir!að!hlutverkum!út!frá!sögunni.!!

• Foreldrar! stúdentsins! í! sögunni! koma! í! fangelsið! þar! sem! sonur!
þeirra!er!bundinn!niður.!!

• Lögreglumennirnir!tala!við!starfsmennina!á!Kleppi!og!reyna!að!fá!þá!
til!að!taka!við!stúdentinum.!!

• Kona! fer! til! læknis,! er! hrædd! um! að! hún! sé! með! heilaæxli! vegna!
höfuðverkjar!sem!hún!fær!á!hverjum!degi.!Læknirinn!heldur!að!hún!
þurfi!bara!verkjatöflu.!!

• Betlari! færir! sig! nær! unglingi! og! biðlar! til! hans! um! peninga.!
Unglingurinn! veit! ekki! alveg! hvað! hann! á! að! gera.! Maður! í! dýrum!
jakkafötum!gengur!fram!hjá.!!

• Hópur! ungmenna! bíður! eftir! strætó! á! Hlemmi! og! sér! hvar!
einstaklingur,! fullorðinn! maður! virðist! þurfa! hjálp.! ! Enginn! virðist!
þora!að!hjálpa!honum!þar!sem!hann!hagar!sér!frekar!undarlega.!!

' '
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Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Viðtöl:!!

Nemendur! vinna! tveir! og! tveir! saman,! einn! í! hlutverki! spyrils! og! annar! í!
hlutverki!viðmælanda.!Spyrillinn!er!fréttamaður!og!ætlar!sér!stóra!hluti!með!
uppákomuna! á! lögreglustöðinni.! Viðmælandinn! er! einn! af! lögreglu9
mönnunum.!!

3.5.2 Áhættuhegðun%og%forvarnir%%

Annar! þátturinn,! Áhættuhegðun' og' forvarnir,' hefur! að! geyma! fjóra! kafla!
sem! taka! samtals! 12! kennslustundir.! Rauði! þráðurinn! í! þessum! þætti! er!
hópþrýstingur!og!seigla,!að!axla!ábyrgð!á!gjörðum!sínum,!forvarnir!og!áhrif!
vímuefna.!!

1.%kafli%A%Gunnar%í%vanda%%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur! læri! að! setja! sig! í! spor! annarra! og! leysi! vandamál! í!
sameiningu!

• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!mikilvægi!eigin!sannfæringar!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!mikilvægi!þess!að!standa!með!sjálfum!

sér!og!átti!sig!á!neikvæðum!áhrifum!hópþrýstings!
• Nemendur!meti!siðferðislegar!aðstæður!og!ákvarðanir!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!afleiðingum!gjörða!sinna!
• Nemendur! upplifi! aðstæður! sem! geta! komið! upp! hjá! ungum!

einstaklingum!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinnubrögð!
• Spuni!
• Innri!raddir!

Kennslustundir:!3x40!mínútur!

Kennslugögn:!Sagan!um!Gunnar!í!vanda,!mynd!af!Gunnari!(sjá!fylgiskjal!2),!
blöð!og!skriffæri.!

Kveikja'
Allir!þátttakendur!eru!með!lokuð!augun.!Einn!er!valinn!með!pikki!í!öxlina!af!
kennara!til!vera!„Gunnar”.!Allir!hreyfa!sig!um!stofuna!og!reyna!finna!Gunnar!
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með!því!að!spyrja!alla!þá!sem!þeir!rekast!á:!„Gunnar?”!Allir!svara!nei!nema!
þeir! séu!Gunnar.!Ef!þátttakandi! rekst!á!Gunnar!og!hann!svarar!ekki!þá! fer!
hann! fyrir! aftan! Gunnar! og! heldur! utan! um! axlirnar! á! honum.! Þannig!
breytist! sá! þátttakandi! einnig! í! Gunnar! og! svarar! einnig! engu! ef! einhver!
rekst!í!hann.!Í!lokin!er!komin!keðja!af!nemendum.!!

Gunnar'í'vanda'
Nemendum! er! skipt! í! fjögurra! manna! hópa.! Hver! hópur! fær! mynd! af!
unglingspilt,! penna! og! blað.! Kennari! sýnir! nemendur!mynd! af! Gunnari! og!
spyr!nemendur!hvað!þessi!mynd!segir!þeim,!hvernig!persóna!þeir!haldi!að!
þessi! piltur! sé,! aldur! hans,! áhugamál,! vini! og! allt! sem! þeim! dettur! í! hug.!
Nemendur!skrifa!niður!svör!sín.!Eftir!að!nemendur!hafa!fengið!góðan!tíma!
til!umhugsunar!og! skrifað!niður!atriði!á! sitt!blað! les!kennari!upp! texta!um!
persónuna!á!myndinni:!

Gunnar'er'16'ára'og'býr' í'Reykjavík.'Hann'hefur'búið'þar'alla'
sína' ævi' en' foreldrar' hans' keyptu' stórt' og' gott' hús' rétt' hjá'
ráðhúsi'Reykjavíkur.'Mamma'hans'er' ljósmóðir'og'pabbi'hans'
er'forstjóri' í'Ölgerðinni.'Gunnar'á'tvö'systkini,'Perla'sem'er'10'
ára' og' Bjarmi' sem' er' 5' ára.' Gunnar' á' í' góðu' sambandi' við'
foreldra' sína' og' hefur' sjaldan' verið' ósammála' þeim' varðandi'
skólahald,' uppeldi' eða' reglur,' þó' honum' finnist' sumar' af'
heimilisreglunum'kannski'aðeins'of'harðar.''

Það'er'eitt' sem'Gunnari' finnst'erfitt'að'ræða'við' foreldra'sína'
um' en' það' tengist' því' sem' kemur' að' áfengi' og' öðrum'
vímuefnum.' Gunnar' hefur' smakkað' bjór' í' partý' hjá' vinum'
sínum' en' honum'myndi' ekki' detta' í' hug' að' láta' foreldra' sína'
vita' af' því,' né' koma' drukkinn' heim' því' í' fjölskyldu' hans,' sem'
flestir' myndu' telja' fyrirmyndarfjölskyldu,' er' leyndarmál' sem'
fæstir' vita'af.'Mamma'hans'Gunnars'hefur' ekki' talað' við'eða'
um' bróður' sinn,' Kára,' í' yfir' tólf' ár.' Á' yngri' árum' sínum' var'
framtíð' Kára' björt.' Hann' spilaði' fótbolta' og' var' talinn' mjög'
efnilegur.'Hann'naut'mikilla'vinsælda,'einkum'meðal'stúlkna'og'
virtist' allt' vera' á' uppleið' hjá' honum.' Það' var' eitt' sumarið' að'
Kári' fór' að' vinna' í' fiskverksmiðju.' Vinir' hans' og' félagar' voru'
flest' allir' í' fótboltabúðum' yfir' sumarið' en' foreldrar' Kára' og'
mömmu' Gunnars' höfðu' ekki' mikið' á' milli' handanna'
peningalega' séð' svo' þau' höfðu' ekki' efni' á' að' senda' Kára' í'
búðirnar.'Kári'tók'því'þá'ákvörðun'að'vinna'eins'mikið'og'hann'
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gat' til' að' safna' sér' peningum' svo' hann' kæmist' í'
fótboltabúðirnar' sumarið' eftir.' Í' fiskverksmiðjunni' unnu' aðrir'
strákar'á'sama'aldri'og'Kári,'en'hann'þekkti'þá'ekki'því'þetta'
var' hópur' sem' Kári' umgekkst' ekki' í' skólanum.' Þessir' strákar'
mættu'illa'í'skólann,'reyktu,'drukku'og'höfðu'lítinn'sem'engan'
metnað' í'að'halda'áfram'skólagöngu.'Það'eina'sem'komst'að'
hjá'þeim'var'að'vinna'til'að'eiga'peninga'fyrir'næsta'skammti'
af' áfengi' og' öðrum'vímuefnum.' Kári' fór' að' umgangast' þessa'
stráka' sífellt' meira' og' byrjaði' að' drekka' áfengi' og' neyta'
fíkniefna.'Þegar' leið'undir' lok' sumarsins' lenti'Kári' í' útistöðum'
við' foreldra'sína,' flutti'út'og'það'heyrðist'ekki' í'honum'meira.'
Gunnar' frétti' í' gegnum'ættinga'að'Kári'byggi' í' dag'á'götunni'
og' sér' um' sig' með' því' að' betla' peninga' fyrir' áfengi' og'
fíkniefnum.''

Það'var'eitt'kvöld'að'Gunnar'var'á' leiðinni'heim'eftir'partý'að'
allt' í' einu' er' kippt' í' öxlina' á' honum.' Stendur' þar' Kári' frændi'
hans,' órakaður' með' hárið' út' í' loftið' og' klæddur' tötralegum'
frakka.'Kári' grípur' fast' í'Gunnar'og'heilsar'honum'og'klappar'
kumpánlega'á'öxlina'á'Gunnari.'Kári'segist'vera'voða'glaður'að'
hitta'Gunnar,' litla' frænda' sinn' sem' hann' hefur' ekki' séð' í' svo'
mörg'ár.' Kári' leit' ekki' vel' út' og'Gunnari' líst' ekki' á'blikuna'en'
vildi' ekki' vera' ókurteis' við' frænda' sinn' sem' segist' vera' í'
stökustu'vandræðum.'Kára'vantar'peninga,'eða'svo'segir'hann.'
Hann'sé'með'vonda'menn'á'eftir'sér'sem'hann'skuldi'100.000'
krónur' og' ef' hann' nær' ekki' að' redda' peningunum' þá' verði'
hann' drepinn.' Kári' segir' við' Gunnar' að' heima' hjá' foreldrum'
Gunnars'sé'hringur'sem'Kári'segist'hafa'erft'eftir'foreldra'sína.'
Hringurinn'var'eina'verðmætið'sem'foreldrar'hans'áttu'og'átti'
Kári'tilkall' til'hringsins,'en'mamma'hans'Gunnars'neiti'að' láta'
hann'hafa'hann.'Kári'biður'Gunnar'um'að'setja'sig'í'sín'spor'og'
biður' hann' um' að' fara' og' sækja' hringinn' án' þess' að' segja'
neinum' og' afhenda' sér' hann.' Hann' myndi' bíða' eftir' honum'
annað'kvöld'fyrir'aftan'ráðhúsið.'Gunnar'svarar'engu,'veit'ekki'
alveg'hvað'hann'getur'sagt'en'hann'stamar'einhverju'út'úr'sér'
sem'hljómar'eins'og'„uhh...oookey”.'Kári'segir'„góður'drengur”'
og'hverfur'af'braut......''

'
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Umræðuverkefni'
Nemendur! fara!aftur! í! sömu!hópa!og!áður.!Kennari! spyr!nú!hópana!hvaða!
ráð!þeir!geta!gefið!Gunnari.!Á!hann!að!sækja!hringinn!eða!ekki?!Hvað!ætli!
hann! vilji! gera?! Nemendur! fá! tíma! til! að! ígrunda! og! ræða! saman!
mismunandi! sjónarhorn.! Þegar! allir! hóparnir! eru! reiðubúnir! kynna! þeir!
niðurstöðu!sína!úr!umræðuverkefninu.!!

Umræður'
Kennari!biður!nemendur!um!að!setja!sig!í!spor!Gunnars!og!sjá!fyrir!endalok!
sögunnar.!!

• Hvað!hefðu!þeir!gert!og!hvers!vegna?!!
• Tók!Gunnar! ákvörðunina!út! frá! eigin! sannfæringu!eða! vegna!áhrifa!

frá!öðrum,!t.d.!vinum!eða!Kára!sjálfum?!!

Leikþáttur'byggður'á'upplifun'nemenda'og'sameiginlegri'reynslu''
Nemendum!er! skipt! í! þriggja! til! fjögurra!manna!hópa.!Hver!hópur! ræðir! á!
milli!sín!reynslu!af!einhverjum!sem!þeir!þekkja!og!hefur!lent!í!klípu!varðandi!
fjármál,! skóla,! atvinnu! eða! annað! slíkt.! Hver! hópur! velur! síðan! eina! af!
sögunum! til! þess! að! flytja! fyrir! hina! og! leikgerir! söguna.! Hóparnir! sýna!
leikþáttinn!fyrir!bekkinn!og!stýrir!kennari!þar!næst!umræðum!út!frá!því!sem!
koma!fram!í!leikþáttunum.!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Innri!raddir:!!

1.!Gunnar!ræðir!við!vin!sinn!um!atvikið.!Hann!er!ekki!viss!hvort!hann!eigi!að!
segja!foreldrum!sínum!frá!atvikinu.!!
2.!Samtal!milli!Gunnars!og!Kára!þetta!kvöld!!
%
%
% %
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2.%kafli%A%Saga%af%stúlku%%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!læri!að!setja!sig!í!spor!annarra!í!erfiðum!aðstæðum!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!mikilvægi!þess!að!standa!með!sjálfum!

sér!og!átti!sig!á!neikvæðum!áhrifum!hópþrýstings!
• Nemendur!meti!siðferðislegar!aðstæður!og!ákvarðanir!

• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!afleiðingum!gjörða!sinna!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinnubrögð!
• Samviskugöng!
• Kastljós!
• Spuni!

• Hugarflug!og!sjónsköpun!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:!Frásögn!af!stúlku.!

Kveikja''
Kennslustund!hefst!á!því!að!nemendur!ganga!inn!í!stofuna!þar!sem!kennari!
hefur!mjög!hljóðlega!kveikt!á!rólegri!tónlist!og!biður!nemendur!að!setjast!í!
hring! á! gólfinu.! Umhverfið! þarf! að! vera! rólegt! og! afslappað! þannig! að!
nemendur! finni! fyrir! öryggi.! Þegar! allir! eru! tilbúnir! sest! kennari! með! í!
hringinn!og!les!upp!frásögn!af!stúlku:!

'Ég'var'17'ára'og'átti'erfitt'með'að'fóta'mig'í'lífinu.'Ég'fann'mig'
hvergi.' Ég' hafði' alltaf' verið' sjálfstæð' og' vildi' standa' á' eigin'
fótum.' Vegna' þess' hve' mikið' ég' vann' með' skólanum' átti' ég'
erfitt'með'að'umgangast'vini'mína'en'ég'reyndi'eins'og'ég'gat,'
þó'það'væri'á'kostnað'skólans.'Það'var'eitt'kvöld'að'vinkonur'
mínar'ætluðu' á' djammið' og' heimtuðu' að' ég' kæmi'með.' Þær'
notuðu'vinnurnar'mínar' sem'vopn'og'sögðu'að'ég'væri'aldrei'
með'þeim'og'ég'ætti'mér'ekkert'líf.'Ég'ákvað'því'að'hringja'mig'
inn' veika' fyrir' kvöldvinnuna' og' fór' með' vinkonum' mínum' á'
djammið.''
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Ég' drakk'mjög'mikið' um' kvöldið,' það' var' eins' og' ég' væri' að'
reyna' sanna' fyrir' sjálfri'mér'að'ég'gæti' skemmt'mér'og' verið'
með'vinum'mínum.'Eftir'heimapartýið'sem'ég'var'í'var'stefnan'
tekin'á'annað'partý'og'var'frítt'áfengi'í'boði'svo'ég'hélt'áfram'
að'skella'í'mig'drykkjum.'Kvöldið'var'allt'í'móðu'og'svo'rankaði'
ég'við'mér'heima'hjá'mér'í'öllum'fötunum'upp'í'rúmi.'Ég'reyndi'
að'muna'hvernig'kvöldið'endaði'en'allt'var'í'móðu.'Yfir'daginn'
fóru'minningar'kvöldsins'að'gera'vart'við'sig'en'ég'náði'þó'ekki'
að'setja'þær'saman'í'atburðarrás.'Ég'tók'eftir'því'að'fötin'mín'
voru' rifin' og' ég' var' með' marbletti' á' skrýtnum' stöðum.' Ég'
hugsaði' með' mér' að' ég' hefði' dottið' og' þess' vegna' með'
marbletti.'

Það'var'svo'á'mánudeginum'þegar'ég'hitti'á'vinkonur'mínar'að'
þær' sögðu'mér'hvað'hefði'gerst.'Þær'áttu'erfitt'með'að' tala.'
Ég'mun'aldrei'gleyma'því'sem'þær'sögðu.'Ég'trúði'þessu'ekki....'
ég' varð' fyrir' kynferðislegu' ofbeldi....' mér' var' nauðgað.....' ég'
vissi' ekki' hvað' ég' átti' að' gera.' Ég' fann' fyrir'miklum' dofa' og'
svakalegri'niðurlægingu.'Þetta'hafði'frést'út'um'allt'og'nánast'
allir'vissu'hvað'hefði'gerst'en'enginn'þorði'að'segja'mér'neitt.'
Ég'eins'og'asni'vissi'ekki'neitt'þar'sem'ég'var'svo'drukkin'að'ég'
mundi' ekki' neitt.' Ég' vissi' hvaða' strákur' þetta' var' en' þekkti'
hann'lítið.''

Ég' fór' með' vinkonu' minni' á' lögreglustöðina' og' sagði' frá' því'
sem'gerðist,'það' litla'sem'ég'mundi'og'vinkona'mín'reyndi'að'
fylla'í'eyðurnar'af'því'sem'hún'hafði'heyrt.'Sjálf'hafði'hún'farið'
úr'partýinu'og'skilið'mig'eftir.'Ég'vissi'ekki'alveg'í'hvorn'fótinn'
ég'átti'að'stíga,'ég'mundi'ekki'mikið'frá'kvöldinu'og'ég'var'ekki'
viss'hvort'ég'treysti'mér'að'leggja'fram'kæru...'líf'mitt'varð'allt'
í'einu'svo'flókið.....'

Umræður'
Kennari! og! nemendur! ræða! um! frásögnina! og! hvernig! hún! tengist! lífi!
unglinga.!Kennari!gefur!nemendum!tækifæri!til!að!segja!frá!eigin!skoðunum!
og!upplifun!þeirra!af!frásögninni.!!
Athuga'skal'að'þessi'frásögn'getur'verið'viðkvæm'fyrir'suma'nemendur'og'
aðgát'skal'höfð' í'nærveru'þeirra.'Leyfa'þeim'að'tjá'sig'ef'þeir'vilja'en'ekki'
neyða'þá'til'að'tala'ef'þeir'vilja'það'ekki.'
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Samviskugöng''
Nemendur!mynda!göng!og!þeir! hægra!megin! reyna!að! sannfæra! stelpuna!
að!láta!foreldra!hennar!vita!af!þessu!en!þeir!vinstra!megin!ráðleggja!henni!
að!sleppa!því.!!

Kastljós'
Nemandinn!sem!fór!í!gegnum!göngin!fær!sér!sæti!og!nemendur!og!kennari!
spyrja!hann!spurninga.!Þar!útskýrir!nemandinn!einnig!hvor!hliðin!var!meira!
sannfærandi.!!

Spuni'
Nemendum!er!skipt!í!fimm!hópa!og!hver!hópur!fær!ákveðið!viðfangsefni!og!
gerir!leikþátt!byggðan!á!spuna.!Undirbúningstími!hópanna!ætti!ekki!að!vera!
meiri!en!um!það!bil!10!mínútur.!
9!Hægt!er!bæta!við!hlutverkum!ef!þarf,!gefa!þá!nemendum!tækifæri! til!að!
koma!með!hugmyndir!að!hlutverkum.!!!

• Stúlkan!segir!foreldrum!sínum!frá!því!sem!gerðist.!
• Stúlkan! og! vinkonur! hennar! ræða! saman! hvort! hún! eigi! að! leggja!

fram!kæru!eða!ekki.!
• Stúlkan!hringir!sig!inn!veika!og!talar!við!yfirmann!sinn.!
• Vinkonur!stúlkunnar!reyna!að!sannfæra!hana!um!að!koma!með!þeim!

í!partýið.!
• Vinkonur!stúlkunnar!reyna!að!fá!hana!til!þess!að!drekka!ekki!svona!

mikið.!!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Kyrrmyndir:!!

Nemendum! er! skipt! í! tvo! hópa,! A! og! B.! Hópur! A! á! að! gera! kyrrmynd! af!
stelpunni! fyrir! atvikið,! hópur!B! gerir! kyrrmynd!eftir! atvikið.! Kyrrmyndirnar!
byrja!á!því!að!einn!tekur!sér!stöðu!og!kemur!þá!næsti!og!gerir!kyrrmynd!út!
frá!honum!og!síðan!koll!af!kolli.!Hópur!A!byrjar!og!horfa!hinir!á!og!því!næst!
er!skipt.!!

!
!
!
!

% %
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3.%kafli%A%Hópþrýstingur%og%seigla%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!læri!að!setja!sig!í!spor!annarra!í!erfiðum!aðstæðum!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!mikilvægi!eigin!sannfæringa!
• Nemendur!geri!sér!grein!fyrir!afleiðingum!gjörða!sinna!
• Nemendur!upplifi!aðstæður!sem!koma!upp!í!lífi!ungra!einstaklinga!
• Nemendur!leysi!vandamál!í!sameiningu!
• Nemendur!geri! sér!grein! fyrir!hugsanlegum!áhrifum!og!afleiðingum!

neikvæðra!áreita!og!misbeitingar!
• Nemendur!takist!á!við!erfiðleika!af!jákvæðni!og!láti!ekki!bugast!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinnubrögð!
• Hlutverkaleikur!
• Kyrrmyndir!
• Spuni!
• Sjónsköpun!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!

Kennslugögn:!Klípusaga,!tölva,!skjávarpi,!A3!blöð!og!skriffæri.!

Kveikja'
Kennari! spyr! nemendur! hvað! kemur! upp! í! huga! þeirra! þegar! þeir! heyra!
orðið! seigla.! Þegar! nemendur! hafa! svarað! án! þess! að! kennari! útskýri!
hugtakið! seiglu! horfa! þeir! á! þetta! myndband! sem! heitir! Resilience'
Animation:!https://www.youtube.com/watch?v=C1UCI2ZHEqw.!
9!Myndbandið!sýnir!hugmyndafræðina!á!bak!við!seiglu!í!gegnum!teikningar!
og!útskýringar.!Útskýringarnar!eru!settar!fram!á!ensku!en!efnið!ætti!að!vera!
auðskilið!fyrir!nemendur.!Í!myndbandinu!er!farið!yfir!það!hvað!er!seigla!og!
hvað! einkennir! seiglu.!Myndbandið! er! gott! dæmi! fyrir! klípusöguverkefnið!
hér!að!neðan.!!
9!Fyrir!kennara!er!íslenska!þýðingin!á!þessa!vegu:!Seigla!gengur!almennt!út!á!
það!að!gefast!ekki!upp!þó!á!móti!blási.!Það!sem!einkennir!manneskju!sem!
hefur! byggt! upp! seiglu! er! sjálfsöryggi,! hefur! trú! á! eigin! getu! og! lítur!
jákvæðum!augum!á!lífið.!Það!er!kannski!ekki!beinn!og!breiður!vegur!þangað!
sem!einstaklingar!vija!fara!en!þeir!munu!komast!þangað,!ef!þeir!passa!upp!á!
að!gefast!ekki!upp.!!
9!Ef!kennari!vill!dýpka!viðfangsefnið!frekar!er!kafli!um!seiglu!í!bókinni!Nám'í'
skóla'um'hamingju'og'velferð'eftir!Ian!Morris.!!
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Umræður'
Eftir!myndbandið!er!umræða!um!seiglu:!

• Átta!nemendur!sig!á!þýðingu!hugtaksins?!
• Hvað!einkennir!einstaklinga!sem!búa!yfir!seiglu?!!
• Tengist!seigla!hópþrýstingi?!

o Vita! nemendur! um! dæmi! af! hópþrýstingi?! (Hér! gætu!
komið!dæmi!líkt!og!að!þora!að!segja!nei!við!hópþrýstingi!
og!að!standa!með!sjálfum!sér).!!

Klípusaga'
Kennari!les!upp!söguna!af!Óla!og!Tomma:!!

Við' Tommi' skelltum' í' okkur' afgangnum' af' kókinu' og' drifum'
okkur'út'í'góða'veðrið'og'fórum'að'undirbúa'okkur'fyrir'kvöldið.'
Ég' og' Tommi' gátum' ekki' verið' spenntari' en' við' sáum' fyrir'
okkur' frábært' kvöld.' Þar' sem' við' erum' orðnir' fimmtán' ára'
fáum'við'að'vinna'með'elstu'krökkunum'í'unglingavinnunni'og'
var' fyrsti' dagurinn' í' vinnunni' í' dag.' Við' höfðum' strax' fengið'
boð' í'svaka'partý'hjá'elstu'strákunum'í'vinnunni'og'þýddi'það'
bara' eitt,' við' vorum' hluti' af' hópnum' og' sú' tilfinning' er'
ólýsanleg.''

Á'leiðinni'í'partýið'rákumst'við'á'nokkrar'stelpur'úr'vinnunni'og'
vorum' við' ekki' lengi' að' segjast' vera' að' fara' í' partý' til' Kidda.'
„Þið'vitið'að'partýin'hjá'Kidda'eru'þekkt'fyrir'að'vera'vaðandi'í'
eiturlyfjum?”'sagði'Rósa'en'hún'horfði'sérkennilega'á'mig.'„Iss'
það' eru' bara' sögusagnir”' sagði' Tommi' áhyggjulaus,' „hvort'
sem'er,'þá'erum'við'ekki'að'fara'taka'neitt'sko”'bætti'hann'við.'
„Jæja,' ekki' segja' samt' að' þið' hafið' ekki' verið' varaðir' við”'
sögðu'þær'og'gengu' í'burtu.'„Pfiff,'þessar'stelpur'sko.'Eins'og'
við' getum' ekki' áttað' okkur' á' því' hvað' er' að' gerast?!”' sagði'
Tommi'og'gaf'mér'olnbogaskot.'„En'ég'meina,'við'erum'ungir'
og' er' ekki' alltaf' sagt' að'maður' eigi' að' prófa' allt' sem'maður'
getur' þegar' maður' er' enn' ungur?”'Mér' leist' nú' ekki' alveg' á'
þessa'hugsun'hjá'Tomma'en'ég'sagði'ekki'neitt'heldur'kinkaði'
bara'kolli'og'sagði'honum'að'drífa'sig'áfram.''

'
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Í' partýinu' var' fullt' af' fólki' sem' við' þekktum' lítið' sem' ekkert.'
Þegar'við'komum'í'partýið'fór'Tommi,'sem'er'mun'ófeimnari'en'
ég,' ' strax' til'Kidda'og' tók' í'höndina'á'honum'og' fékk' sér'bjór'
sem'Kiddi'bauð'honum.'Tommi'ræddi'aðeins'við'Kidda'en'kom'
svo'aftur'til'mín'með'auka'bjór'og'rétti'mér.'Við'löbbuðum'um'
og'reyndum'að'finna'einhverja'sem'við'þekktum'og'enduðum'á'
að'setjast'hjá'strákunum'sem'buðu'okkur'í'partýið.''

Það'leið'ekki'á'löngu'þar'til'Tommi'var'staðinn'upp'og'horfinn.'
Ég'hélt'áfram'að'ræða'við'eina'stelpu'sem'sat'við'hliðina'á'mér'
en'hún'var'alls'ekki'svo'slæm'á'að'líta.'Tommi'kemur'aftur'eftir'
smá' stund' og' er' spenntur.' Hann' beygir' sig' niður' og' hvíslar' í'
eyrað' á' mér' „ég' fékk' töflur' hjá' Kidda,' hann' segir' þær' vera'
svona'pickNme'up'töflur”.'Tomma'er'í'uppnámi'og'augun'hans'
bókstaflega' standa'út' úr' höfðinu'á' honum'af' spenning.' Ég' er'
hins'vegar'ekki'eins'spenntur.'Hvað'átti'hann'við'með'„pickNme'
up'töflum”?'Þetta'er'ekkert'hættulegt'segir'Tommi,'bara'svona'
eins'og'koffíntöflur.'Mér' leist'ekki'alveg'á'blikuna'en'vildi'ekki'
hljóma'eins'og'einhver'heigull'svo'ég'segi'bara'já'ókey.'Tommi'
réttir'mér'og' stelpunni' við'hliðina'á'mér' töflur' og'þau'gleypa'
sína'strax'en'ég'horfi'á'töfluna'og'veit'ekki'alveg'hvað'ég'á'að'
gera.' „Æ,' hvað' ætli' sé' svosem' það' versta' sem' gæti' komið'
fyrir?”...'

Samræðuaðferð'
Kennari!spyr!nemendur!hvort!þeir!hafi!lent!í!svipuðum!aðstæðum!eða!þekki!
til! svipaðra! aðstæðna.! Þegar! þeirri! umræðu! er! lokið! stýrir! kennari!
umræðunni!með!eftirfarandi!spurningar:!!

• Tommi!er!að!koma!félaga!sínum,!Óla,!í!óþægilega!stöðu!með!því!að!
ota!að!honum!eiturlyfjum.!Hvað!ætli!Tommi!hafi!verið!að!hugsa?!

• Hvernig!ætli!Óla!líði!þegar!hann!sér!töfluna?!!
• Hefði!Óli! geta! sagt!eitthvað!við!Tomma?!Hvers!vegna/!hvers!vegna!

ekki?!
• Hvaða!hugsanlegu!áhrif!gætu!komið!upp!ef!Óli! tæki!töfluna!eins!og!

Tommi!og!stelpan!gerðu?!!
• Hefur!hópþrýstingur!áhrif!á!ákvörðun!einstaklinga!eins!og!Óla?!
• Af!hverju!er!mikilvægt!að!standa!með!sjálfum!sér?!Það!var!greinilegt!

að!Óli!var!ekki!alveg!á!því!að!taka!inn!töfluna,!en!virtist!vera!að!reyna!
að!sannfæra!sjálfan!sig!um!annað.!!
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Veggspjöld'
Út!frá!umræðum!af!sögunni!er!nemendum!skipt!í!þriggja!til!fjögurra!manna!
hópa!og!fær!hver!hópur!A3!blað.!Nemendur!eiga!að!útskýra!hugtakið!seigla!
og!mega!nemendur!ráða!hvernig!þeir!útfæra!verkefnið!á!blaðinu.!Hægt!er!
að!gera!hugtakakort,!myndasögu!eða!annað!sem!nemendum!dettur! í!hug.!
Mikilvægt!er!að!nemendur!komi!jafnframt!með!dæmi!um!aðstæður!þar!sem!
sýnt! er! dæmi! um! seiglu.! Hóparnir! sýna! svo! afrakstur! sinn! með! stuttri!
sýningu!eða!kynningu.!!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Sjónsköpun:!

Viðfangsefnið!er!partýið!sem!áður!en!nefnt!og!Óli!og!Tommi!eru!nýkomnir.!
Nemendur!sitja!við!borð!með!blöð!og!skriffæri.!Kennari!biður!nemendur!að!
sjá! fyrir! sér!aðkomuna! í!partýiið!og! skrifa!eða! teikna!allt! sem!þeir! sjá! fyrir!
sér.! Kennari! spyr! hvernig! andrúmsloft! gæti! verið! á! staðnum! og! hvaða!
tilfinningu! nemendur! finna! fyrir.! Er! spenna! í! loftinu,! kvíði,! gleði! eða!
æsingur?!!

!

% %
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4.%kafli%A%Áhrif%vímuefna%%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!geri! sér!grein! fyrir!hugsanlegum!áhrifum!og!afleiðingum!
neikvæðra!áreita!og!misbeitingar!

• Nemendur! geri! sér! grein! fyrir! skaðlegum! áhrifum! vímuefna! og!
afleiðingum!hennar!

• Nemendur!afli!sér!þekkingar!hvert!hægt!sé!að!leita!eftir!aðstoð!!
• Nemendur!upplifi!aðstæður!sem!koma!upp!í!lífi!ungra!einstaklinga!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinnubrögð!
• Sérfræðingar!
• Skrifað!í!hlutverki!

Kennslustundir:!5x40!mínútur!
Kennslugögn:! Tölvur,! skjávarpi,! litir,! pappír,! upptökuvélar! og! annað! sem!
nemendur!þurfa!á!að!halda!fyrir!úrvinnslu!kynningar.!

Kveikja''
Nemendur!horfa!á!myndband!sem!ber!heitið!The'effects'of'abusing'drugs'
and'alcohol:!https://www.youtube.com/watch?v=1igFIGM9DvE.!

9!Myndbandið! sýnir! áhrif! áfengis! og! annarra! vímuefna! á! útlit! einstaklinga.!
Myndbandið! gefur! mynd! af! raunveruleikanum! þar! sem! þetta! eru!
raunverulegir!einstaklingar!og!er!meðal!annars!vísað!í!fræga!erlenda!leikara!
sem!létu!lífið!vegna!eiturlyfja.!!

Umræður'
Kennari!spyr!nemendur!hvernig!upplifun!þeirra!var!af!myndbandinu.!Tekin!
eru! fyrir!dæmi!úr! raunveruleikanum!hér!á! Íslandi!og!umræður!út! frá!þeim!
og!afleiðingum!vímuefna,!bæði!andlega!og!líkamlega.!!

Sérfræðingar'
Hér! er! um! að! ræða! verkefni! sem! ber! nafnið:!Hvert' er' hægt' að' leita' eftir'
aðstoð?! Nemendum! er! skipt! upp! í! þriggja! til! fjögurra! manna! hópa.!
Markmiðið! er! að! búa! til! smá! fræðsluefni! og! fær! hver! hópur! stofnun! sem!
hægt!er!að!leita!til!eftir!aðstoð!vegna!vímuefnavanda.!!
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9!Verkefnið!snýr!að!því!að!hóparnir!taka!sér!hlutverk!sérfræðinga!út!frá!því!
viðfangsefni! sem! þeir! drógu.! Þeir! safna! saman! upplýsingum! um!
viðfangsefnið!og!útbúa!þar!næst!kynningu!sem!þeir!fá!frjálsar!hendur!með.!
Hægt! er! að! gera! hana! myndræna! með! því! að! útbúa! veggspjöld! eða!
myndasögu,!halda!fyrirlestur,!búa!til!myndband!eða!annað!sem!nemendum!
dettur! í! hug.! Mikilvægt! er! að! hvetja! nemendur! til! að! vinna! verkefnið! á!
skapandi!hátt!og!nýta!styrkleika!hvers!og!eins!í!hópnum.!!

9! Gert! er! ráð! fyrir! að! gefa! nemendum! nægan! tíma! til! að! afla! sér!
upplýsinga/heimilda! og! við! útfærsluna! á! kynningunni! (3x40! mínútur! fyrir!
bæði!heimildaleit!og!undirbúning!fyrir!kynningu).!

!
Viðfangsefnin:!
1.!Heilsugæslustöðvar!
2.!Vímulaus!æska!!!
3.!SÁÁ!
4.!Barnaverndarstofa!
5.!Barnahús!
6.!Stuðlar!

!
7.! Barna9! og! unglingageðdeild!
Landspítalans!(BUGL)!
8.!AA!samtökin!
9.!Götusmiðjan!
10.!Grunnskólar!og!!!
félagsmiðstöðvar!

Kynning'
Eftir! að! nemendur! hafa! unnið! verkefni! kynna! þeir! það! fyrir! bekknum!
(jafnvel! hægt! að! bjóða! skólastjórnendum! að! koma! og! sjá! einnig).! Kennari!
ræður!sjálfur!tímalengd!en!ágætt!er!að!miða!við!5910!mínútur!í!kynningu.!Ef!
nemendur!hafa!útbúið!veggspjöld!væri!hægt!að!hengja!veggspjöldin!upp! í!
stofunni!eða!á!veggjum!skólans.!!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til''
Skrifað!í!hlutverki:'
Nemendur! skrifa! hver! fyrir! sig! minningargrein! um! vin! sem! lést! í! bílslysi.!
Ökumaður!bifreiðarinnar!sem!keyrði!á!vininn!var!undir!áhrifum!áfengis.!!

3.5.3 Tilfinningagreind%%

Þriðji! þátturinn,!Tilfinningagreind,! inniheldur! fimm! kafla! sem! taka! samtals!
14!stundir.!Áhersla!er!á!hugtakið!tilfinningagreind!og!að!fá!nemendur!til!að!
vera! meðvitaða! um! hana.! Farið! er! meðal! annars! í! fjölgreindakenningu!
Gardners!og!hvernig!tilfinningar!hafa!áhrif!á! líf!okkar!og!einnig!er!rætt!um!
mikilvægi!sjálfsstjórnar.!!!
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1.%kafli%–%Hvaðan%koma%tilfinningar?%%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!verði!meðvitaðir!um!mismunandi!birtingaform!tilfinninga!
• Nemendur! geti! tjáð! og! rökstutt! hugsanir! sínar,! skoðanir! og!

tilfinningar!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Kyrrmyndir!

• Kastljós!

Kennslustundir:!4x40!mínútur!

Kennslugögn:! Tölva,! skjávarpi,! skriffæri,! litir,! pappír,! útprentuð!
verkefnablöð!fyrir!verkefnið!Hvar'upplifum'við'tilfinningar?'(sjá!fylgiskjal!3)!
og!klipptar!niður!málsgreinar!úr!bókinni!Englar'Alheimsins.'

Kveikja'
Hver! nemandi! fær! verkefnablaðið! Hvar' upplifum' við' tilfinningar! ásamt!
rauðum,! grænum,! bláum,! gráum! og! svörtum! lit.! Verkefnið! snýr! að! því! að!
kennari! segir! tilfinningu! og! nemendur! eiga! ímynda! sér! aðstæður! þar! sem!
þeir! upplifðu!þá! tilfinningu.!Næst! eiga!þeir! að! lita! á! þann! stað! líkamans! á!
blaðinu!sem!þeir!finna!fyrir!tilfinningunni.!Dæmi:!Kennari!segir!hamingja!og!
nemendur! ímynda! sér! atburð! sem! vekur! upp! þá! tilfinningu.! Svo! lita! þeir!
staðinn!á!líkamanum!sem!þeir!fundu!fyrir!hamingju.!!!!
9!Nemendur!fá!nýtt!blað!með!hverri!tilfinningu.!!

Tilfinningar'sem'kennari'segir'við'nemendur:'''

• Hamingja!
• Sorg/leiði!
• Reiði/pirringur!

• Fyrirlitning!

Þegar!allir!eru!búnir!horfa!nemendur!á!myndband!sem!heitir!Where'do'we'
physically'feel'emotions?:!!!
https://www.youtube.com/watch?v=fhqu7ve9MA4.!

Myndbandið!útskýrir!á! frumlegan!og!skemmtilegan!hátt! rannsókn!sem!var!
unnin!út!frá!svipuðu!verkefnablaði!og!nemendur!voru!að!vinna.!Tveir!menn!
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kynna!verkefnið!og!prófa!sjálfir!að!teikna!tilfinningarnar.!Þar!geta!nemendur!
séð! hvort! að! þeirra! teikning! sé! eins! og! teikning! þeirra! sem! eru! í!
myndbandinu.!!

Umræður'
Eftir!myndbandið!fara!nemendur!yfir!myndirnar!hjá!öðrum!og!kennari!fer!af!
stað!með!smá!umræður!út!frá!því:!!

• Hvað!eru!tilfinningar?!
• Hvaðan!koma!þær?!
• Hvaða! tilfinningar! telji! þið! algengastar! að! einstaklingar! upplifi! og!

hvers!vegna!einmitt!þær?!

Kyrrmyndir'
Nemendur! vinna! saman! í! þriggja! til! fjögurra! manna! hópum.! Nemendur!
draga! fimm!miða! sem! hver! inniheldur! eina! tilfinningu.! Nemendur! eiga! að!
útbúa! fimm! kyrrmyndir! þar! sem! þeir! túlka! tilfinningarnar.! Hóparnir! byrja!
allir!saman!á!að!túlka!sömu!tilfinninguna!svo!breyta!þeir!sér!hægt!og!rólega!
í! næstu! tilfinningu! síðan! koll! af! kolli! þar! til! allar! fimm! tilfinningarnar! hafa!
verið!sýndar.!!

Tilfinningar:'
!!

• Kvöl!
• Pína!
• Depurð!
• Alsæla!
• Heift!
• Rósemd!
• Kátína!
• Kvíði!!
• Minnimáttarkennd!
• Skelfing!
• Streita!
• Samúð!
• Sektarkennd!

• Hneykslun!
• Vonbrigði!
• Höfnun!
• Afbrýðissemi!
• Niðurlæging!
• Tilhlökkun!
• Virðing!
• Værð!
• Kærleikur!
• Ótti!!
• Öryggiskennd!!

'
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Listmaðurinn'og'skúlptúrinn''
Nemendum! er! skipt! í! fjögurra! manna! hópa.! Hver! hópur! fær! tvær!
málsgreinar!úr!bókinni! Englar!Alheimsins!og!eru!hlutverkin! tvíþætt!og! fær!
hver! nemandi! tækifæri! til! að! vinna! bæði! hlutverkin.! Hlutverkin! eru!
listmálarinn!og!skúlptúrinn!og!vinna! tveir!og! tveir! saman!úr!hverjum!hópi.!
Listmálararnir!eru!þeir!einu!sem!fá!að!sjá!málsgreinarnar!hverju!sinni!og!er!
það!í!þeirra!höndum!að!semja!hreyfingar!fyrir!skúlptúrinn!sem!lýsa!innihaldi!
málsgreinarinnar.!!

Til! að! byrja! með! fá! þeir! tveir! nemendur! sem! hafa! parað! sig! saman! í!
hópunum!eina!málsgrein!og!tekin!er!ákvörðun!hver!byrjar!á!hvoru!hlutverki!
í! þetta! skiptið.! Listmennirnir! kynna! sér! málsgreinina! og! reyna! að! fá!
hugmynd!að!því!hvernig!hægt!væri!að!túlka!hana!með!líkama!skúlptúrins!án!
þess!að!þeir!gefi!frá!sér!nokkurt!hljóð.!Skúlptúrarnir!mega!hreyfa!sig!eins!og!
listmennirnir! kjósa! en! engir! leikmunir! né! húsgögn! eru! leyfð.! Hér! þarf! að!
muna!að!einungis!listmennirnir!í!hverjum!hópi!mega!vita!málsgreinina,!það!
er! afar! mikilvægt! að! skúlptúrarnir! viti! ekki! neitt! um! það! sem! stendur! í!
málsgreininni.!!

Þegar! listmennirnir! hafa! lokið! sér! af! og! hafa! leiðbeint! skúlptúrunum!
hvernig! þeirra! túlkun! er,! þá! er! skipt! um! hlutverk! og! listmennirnir! verða!
skúlptúrar!og!öfugt.!Hér!hefst!sama!vinna!og!þegar!henni!er!lokið!er!komið!
að! sýningu! allra! hópanna.! Hóparnir! skiptast! á! að! sýna! og! á! meðan! hver!
skúlptúr! sýnir! hreyfingar! sínar,! les! listmálarinn! upp! setninguna! sem! hann!
samdi! hreyfingarnar! fyrir! og! fær! þá! skúlptúrinn! að! heyra! í! fyrsta! sinn!
málsgreinina! sem! hann! er! að! gera! hreyfingar! við.! Hér! fær! sköpunargleði!
nemenda!að!njóta!sín!og!sá!skilningur!sem!þeir!leggja!í!viðfangsefnið.!!

Málsgreinar'fyrir'Listmaðurinn'og'skúlptúrinn:'
1.! Var! þetta! svartasti! dagurinn! í! sögu! þjóðarinnar,! eins! og! andstæðingar!
Nato!hafa!alla!tíð!síðan!hamrað!á?!Hvíldi!yfir!honum!sérstök!bölvun,!ákveðin!
af! landvættum! og! fjallkonum?! Í! huga! mömmu! minnar! voru! engar! slíkar!
hugsanir.! Í! hennar!augum!var!þetta!bjartur!dagur.!Myrkrið,! sem!síðan!átti!
eftir!að!umlykja!mig,!var!hvergi!í!augsýn!(bls.!23!í!bókinni).!

2.!Samt!veit!ég!ekki!af!hverju!mér!tókst!ekki!að!fóta!mig!betur!á!þeirri!hálu!
braut! sem! kölluð! er! líf,! af! hverju! sumir! ganga! í! gegnum! þetta! eftir!
þráðbeinni!götu!á!meðan!aðrir!eigra!endalaust!um!öngstrætin!dimm.!Samt!
skil! ég!ekki!hvað!er!að!gerast! fyrr!en! lögreglubíllinn,! sem!brunar!með!mig!
eftir!Kleppsveginum,!beygir!og!ekur!í!áttina!að!geðspítalanum,!þangað!sem!
enginn!fer!nema!hann!hafi!brotið!allar!brýr!að!baki!sér!(bls.!55956!í!bókinni).!
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3.!Hann!horfir!lengi!á!mig!áður!en!hann!rís!upp!og!snýr!sér!að!mömmu.!„Yfir!
þessum!litla!dreng!vaka!englar”.!Löngu!seinna![...]!hóf!hann!staf!sinn!á!loft!
og!horfði! í!augun!mín!„Þú!hefur!ekki!gætt!englanna!þinna”,!sagði!hann!og!
gekk!burt!alvarlegur!í!bragði.!Baldvin!Bretakóngur!hafði!rétt!fyrir!sér:!ég!hef!
ekki! gætt! englanna! minna.! Þeir! eru! fyrir! löngu! fallnir! til! jarðar! og! eigra!
vængstýfðir! um! ganga! þessa! dularfulla! húss! þar! sem! dagarnir! líða! í!
hæggengu! tómi! alls! sem! er! horfið! og! brunnið! og! týnt! (bls.! 35! og! 83! í!
bókinni).!

4.!Ég!príla!upp!á!tindinn!og!snerti!stjörnurnar!með!fingrunum.!Ég!tek!skýin!
og!vef!þeim!eins!og!trefli!um!hálsinn.!Ég!flýg!með!fuglunum!og!hverf!eins!og!
hvalur! niður! í! djúpin.! Ég! er! að! reyna! að! gera! mér! grein! fyrir!
pensildráttunum:!hvernig!tíminn!er!teiknaður,!hvernig!lífið!er!litað,!hver!sé!
meistari!þessa!undarlega!verks!(bls.!84!í!bókinni).!

5.!Ég! finn!höfuðverkinn!ágerast;!þennan!sama!höfuðverk!og! læknar!höfðu!
rannsakað!nokkrum!árum!áður.!En!nú!er!hann!enn!magnaðri.!Ég!ligg!stífur.!
Ég!get!ekki!hreyft!mig!tímunum!saman.!Ég!öskra!og!hverf!niður!í!sálardjúpin!
þar!sem!ég!mæti!fyrri!tilverustigum!eins!og!afmælisdögum!úr!fortíðinni!(bls.!
140!í!bókinni).!

6.!„En!gættu!þess,!“! sagði!Rögnvaldur,!„að!kleppur!er!víða”.!Þetta! rifjaðist!
allt! upp! fyrir!mér! og! ég! sá! Rögnvald! í! nýju! ljósi! þegar!mamma! sýndi!mér!
dánartilkynninguna!í!Morgunblaðinu!og!þó!ég!væri!á!lyfjum!sem!þurrka!upp!
allar!tilfinningar!fann!ég!tárin!streyma!fram!og!skildi!ekki!neitt!og!vissi!ekki!
neitt!og!trúði!ekki!lengur....!!(bls.!146!í!bókinni)!

7.!Ég! finn!höfuðverkinn!ágerast;!þennan!sama!höfuðverk!og! læknar!höfðu!
rannsakað!nokkrum!árum!áður.!En!nú!er!hann!enn!magnaðri.!Ég!ligg!stífur.!
Ég!get!ekki!hreyft!mig!tímunum!saman.!Ég!öskra!og!hverf!niður!í!sálardjúpin!
þar!sem!ég!mæti!fyrri!tilverustigum!eins!og!afmælisdögum!úr!fortíðinni!(bls.!
140!í!bókinni).!

8.! Nú! þegar! endalokin! nálgast,! múrarnir! hrynja! og! tjöldin! fjalla,! segi! ég!
hreint!út:!ég!hef!lifað!undir!fullu!tungli,!ferðast!um!himinhvolf!og!undirdjúp.!
Ég!hef!elskað,!ég!hef!hlegið,!ég!hef!grátið!og!nú!þegar!tárin!streyma!og!allt!
er! svo! gaman,! segi! ég:! ég! gerði! það! á!minn! hátt.! Ó! hve! nöturleg! hún! er,!
þessi!braut!þjáninganna,!hve!fátt!er!eftir!og!lítið!til.!Eilíf!er!þagnarnótt!(bls.!
201!í!bókinni).!
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Umræður'
Hér! er! farið! yfir! verkefnið! og! upplifun! nemenda! af! því.! Gott! er! að! leyfa!
nemendum!að!reyna!að!setja!málsgreinarnar!í!atburðaröð.!Hvaða!hópur!var!
með!upphafið,!miðju!og!endi.!!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Kastljós:!
Aðalsögupersónur!bókarinnar!Englar!Alheimsins!koma!og!sitja!fyrir!svörum:!
Páll,!Baldvin!Bretakonungur,!Móðir!Páls!og!Rögnvaldur.!!

2.%kafli%A%Tilfinningagreind%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur!öðlist!skilning!á!hugtakinu!tilfinningagreind!og!hvað!hún!
felur!í!sér!

• Nemendur!átti!sig!á!eigin!tilfinningagreind!
• Nemendur!verði!meðvitaðir!um!mismunandi!birtingaform!tilfinninga!
• Nemendur! geti! tjáð! og! rökstutt! hugsanir! sínar,! skoðanir! og!

tilfinningar!
• Nemendur! læri! að! setja! sig! í! spor! annarra! og! leysa! vandamál! í!

sameiningu!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Útlistunarkennsla!
• Hópvinnubrögð!
• Spuni!

• Kyrrmyndir!

Kennslustundir:!3x40!mínútur!
Kennslugögn:!Tölva,!skjávarpi,!texti!um!tilfinningagreind!og!orðtök.!

Kveikja'
Nemendur!horfa!á!nokkur!myndbönd!af!myndbandaveitunni!youtube.com!
og!segja!þá!tilfinningu!sem!þeir!upplifa!við!hvert!myndband.!!

9!Sum!myndböndin!eru!aðeins!lengri!en!ein!mínúta!svo!kennurum!er!frjálst!
að!stöðva!myndböndin!eftir!rúmlega!mínútu.!!!



!

95!

1.'https://www.youtube.com/watch?v=BTOeuHNiEJ8.'
9!Hlátur!barns!!
2.!https://www.youtube.com/watch?v=vIB8QxwQioc.!
9!Barnfóstra!lemur!barn!
3.https://www.youtube.com/watch?v=3qA0YGz8inE.!
9!Pirrandi!hljóð!
4.!https://www.youtube.com/watch?v=0JW7eQY6T44.!
9!Drungaleg!hljóð!
5.!https://www.youtube.com/watch?v=eUtDhBHldqI.!
9!Stressandi!aðstæður!

Tilfinningagreind'–'umræður''
Til! að! átta! sig! á! eigin! tilfinningagreind! vakna!margar! spurningar.! Í! bók! Ian!
Morris,!Nám'í'skóla'um'hamingju'og'velferð'er!í!5.!kafla!farið!yfir!tilfinningar!
og!getur!kennari!nýtt!sér!efni!kaflans!til!að!dýpka!efnið!frekar.!!

Kennari'stýrir'umræðum'um'tilfinningagreind:'
9 Hvað!er!tilfinning?!!
9 Hvað!eru!geðhrif!eða!geðshræringar?!!
9 Hvað!eru!frumtilfinningar!eða!félagslegar!tilfinningar?!!
9 Hvar!eru!tilfinningar!staðsettar!í!heilanum?!!
9 Hvernig!geta!tilfinningar!haft!áhrif!á!hegðun!okkar?!

Tilfinningagreind'
Kennari!fer!yfir!með!nemendum!hugtakið!tilfinningagreind!og!þau!fimm!svið!
mannlegra! tilfinninga! sem! skipta!meginmáli! fyrir! hana.! Gott! væri! að! hafa!
textann!eða!aðalatriðin!úr!honum!upp!á!töflu!eða!á!skjávarpa:!!

Sálfræðingurinn' Daniel' Goleman' skilgreinir' tilfinningagreind'
sem'hæfni' til'að'greina'eigin' tilfinningar'og'annarra,'hæfni' til'
að'hvetja'okkur'sjálf'og'hæfni'til'að'stjórna'tilfinningum'okkar'
og' samböndum.' Að' hans'mati' er' það' tilfinningagreindin' sem'
hefur'mest' áhrif' á' það' hvort' einstaklingum' vegni' vel' í' lífi' og'
starfi'(Goleman,!2000:11914,45).!!

'

'
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Þau'fimm'svið'sem'skipta'meginmáli'fyrir'tilfinningagreind'eru:'

1.'Sjálfsvitund'–'hæfni'til'að'þekkja'og'nefna'eigin'tilfinningar,'
vita'hvernig'bregðast'eigi'við'tilfinningum'og'geta'greint'eigin'
styrkN' og' veikleika.' Einstaklingar' með' góða' sjálfsvitund' eiga'
auðveldara' með' að' tjá' tilfinningar' sínar' og' taka' neikvæðri'
gagnrýni'á'uppbyggilegan'hátt.'Þeir'líta'á'mistök'sem'eitthvað'
til' að' læra' af' (Goleman,' 2000:40N41;' Rúnar' Sigþórsson,'
1999:129).'

2.' Sjálfsstjórn' –' hæfni' til' að' stjórna' eigin' tilfinningum.'
Einstaklingar' sem'eru'hvatvísir'og'gengur' illa'að'stjórna'skapi'
sínu' eru' líklegri' til' að' missa' tökin' á' aðstæðum.' Einstaklingar'
með'góða'sjálfsstjórn'eru' líklegri' til'að'ganga'betur' í' starfi'og'
bregðast' við' krefjandi' uppákomum' á' yfirvegaðan' hátt'
(Goleman,' 2000:66N69,96N106,121N128;' Rúnar' Sigþórsson,'
1999:129).'

3.' Innri' hvatning' –' hæfni' til' að' setja' sig' inn' í' ákveðið'
tilfinningalegt'ástand'ásamt'vilja'til'að'ná'árangri.'Mikilvægt'er'
að'hafa' stjórn'á' tilfinningum'sínum'en'það'getur' leitt' til'betri'
einbeitingar,'einstaklingar' taka'meiri'ábyrgð'á'gjörðum'sínum'
og' áhugi' og' sköpunargleði' byggist' upp' (Goleman,' 2000:150N
159,168N169;' BenNShahar,' 2009:56;' Rúnar' Sigþórsson,'
1999:129).'

4.' Félagsvitund' –' hæfni' til' að' skynja,' þekkja' og' taka' tillit' til'
tilfinninga'annarra.'Að'geta'sett'sig'í'spor'annarra'skiptir'miklu'
máli' í'mannlegum'samskiptum.'Einstaklingar'eru' líklegri' til'að'
ná' árangri' í' samskiptum' þar' sem' samskipti' ganga' meðal'
annars' út' á' að' greina' líðan' annarra' og' bregðast' við' henni'
(Goleman,' 2000:192N198,229N230;' Rúnar' Sigþórsson,'
1999:128N9).'

5.' Samskiptafærni' –'hæfni' í'mannlegum'samskiptum.'Að'vera'
næmur' fyrir' tilfinningum,' áhyggjum' og' hugsunum' annarra.'
Sjálfsvitund,' sjálfsstjórn' og' félagsvitund' sameinast' hér' og'
mynda' samskiptafærni' og' vilji' menn' ná' árangri' í' starfi' er'
samkvæmt' Goleman' mikilvægast' að' búa' yfir' sterkri'
samskiptahæfni' (Goleman,' 2000;' 247N259,' 267,' 273N4;' Rúnar'
Sigþórsson,'1999:130).'
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Samræðuaðferð'
Kennari! spyr! nemendur! hvort! þeir! hafi! áður! heyrt! um! hugtakið!
tilfinningagreind! og! hvort! þeir! skilji! út! á! hvað! það! gengur.! Jafnframt! spyr!
kennari! hvað! af! þeim! fimm! sviðum! tilfinningagreindar! nemendur! telji! sig!
sterkasta!í!og!hvers!vegna.!!

9! Þegar!þeirri! umræðu!er! lokið! stýrir! kennari! umræðunni!með!eftirfarandi!
spurningum:!!

• Af!hverju!skiptir!það!máli!að!geta!gert!grein!fyrir!eigin!tilfinningum?!!
• Á!hvern!hátt!nýtist!það!manni!að!þekkja!eigin!styrk9!og!veikleika?!
• Hvernig!bregðist!þið!við!krefjandi!uppákomum?!
• Hvers!vegna!er!það!talin!hæfni!að!geta!sett!sig!í!spor!annarra?!!
• Hvað!einkennir!þá!einstaklinga!sem!búa!yfir!sterkri!samskiptahæfni?!!
• Hvað!er!samkennd!og!innsæi?!!

Verum'jákvæð'
Nemendum!er!skipt!í!fjóra!hópa!og!er!úthlutað!verkefni!þar!sem!þeir!leysa!
ákveðið!vandamál.!Nemendur!finna!í!sameiningu!lausn!og!skrifa!hana!niður.!!

1.!Daginn!sem!Smári!fékk!bílpróf!bilaði!bíllinn!sem!Smári!var!búinn!að!vera!
safna!sér!fyrir!svo!lengi.!Foreldrar!hans!vildu!ekki!leyfa!honum!að!fá!sinn!bíl!
lánaðan!þar!sem!þau!töldu!Smára!ekki!vera!búinn!að!æfa!sig!nógu!mikið!til!
að!keyra!hann.!!

• Hvað!getur!Smári!gert!í!þessum!aðstæðum?!!

• Hvernig!getur!hann!haldið!í!jákvæðnina?!!

2.! Rósu! var! boðið! að! fara! út! til! Spánar! yfir! sumarið! í! fótboltabúðir! í! tvo!
mánuði.!Rétt!fyrir!sumarið!voru!hún!og!vinkonur!hennar!að!leika!sér!úti!og!
Rósa!fellur!fram!fyrir!sig!og!handleggsbrotnar.!Þjálfarinn!hennar!hér!heima!
og!foreldrar!hennar!vilja!ekki!að!hún!fari!út!þar!sem!það!tekur!einn!mánuð!
fyrir!brotið!að!gróa!og!hún!gæti!ekki!spilað!fótbolta!á!meðan.!!

• Hvað!getur!Rósa!gert!í!þessum!aðstæðum?!
• Hvernig!getur!hún!horft!á!björtu!hliðarnar!við!þessi!vonbrigði?!

3.! Sandra! hafði! verið! hrifin! af! Eiríki! síðan! í! 8.! bekk.! Nú! var! síðasta! ballið!
framundan!fyrir!10.!bekk!og!Sandra!þráði!ekkert!heitar!en!að!fá!að!fara!með!
Eiríki!á!ballið.!Heimurinn!virtist!allt!í!einu!hrynja!þegar!besta!vinkonu!Söndru!
tilkynnti!henni!að!Eiríkur!hafði!boðið!nýju!stelpunni!í!bekknum!á!ballið.!!

• Hvað!getur!Sandra!gert!í!þessum!aðstæðum?!

• Hvernig!getur!hún!hugsað!jákvætt!við!þessar!neikvæðu!aðstæður?!
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4.!Steini!var!mjög!klár!á!tölvur.!Hann!var!að!klára!grunnskólann!og!ætlaði!að!
halda! út! í! nám! þar! sem! hann! gæti! lagt! fyrir! sig! tölvunarfræði.! Þrátt! fyrir!
ungan! aldur! hafði! hann! fengið! inngöngu! í! góðan! skóla! og! hlakkaði! Steini!
mikið!til.!Því!miður!missti!pabbi!hans!skyndilega!vinnuna!og!gátu! foreldrar!
hans! í! kjölfarið! ekki! borgað! fyrir! skólann! úti.! Draumurinn! virtist! úti! fyrir!
Steina.!!

• Hvað!getur!Steini!gert!í!þessum!aðstæðum?!
• Hvernig!getur!Steini!hugsað!jákvætt!við!þessi!vonbrigði?!

Spuni'
Nú!vinna!sömu!hóparnir!að!því!að!búa!til! leikþátt!úr!því!verkefni!sem!þeir!
fengu!og!sýna!fyrir!bekkinn.!Undirbúningstími!ætti!ekki!að!vera!meiri!en!10!
mínútur.!!
9!Hægt!er!bæta!við!hlutverkum!ef!þarf,!gefa!þá!nemendum!tækifæri! til!að!
koma!með!hugmyndir!að!hlutverkum.!!

Kyrrmyndir''
Nemendum!er!skipt!í!tvo!hópa,!A!og!B!og!er!gott!bil!á!milli!hópanna.!Kennari!
gefur!hóp!A!eitt!orðtak!(hópur!B!heyrir!orðtakið)!og!biður!hópinn!að!ganga!
að!hóp!B!og!fara!í!litla!kyrrmynd!sem!lýsir!orðtakinu!(hver!og!einn!gerir!sína!
kyrrmynd).!Næst!gengur!hópur!B!að!A!og!sýnir!sitt!orðtak.!!

Orðtökin:''
Að!standa!höllum!fæti.!
Að!leggja!árar!í!bát.!
Að!horfast!í!augu!við!eitthvað.!
Að!vera!einn!á!báti!
Berja!höfðinu!við!steininn.!
Draga!(á!eftir!sér)!skottið.!
Eins!og!sá!sem!valdið!hefur.!
Grípa!í!tómt.!
Gera!eitthvað!með!hangandi!hendi.!
Hrista!eitthvað!fram!úr!erminni.!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'
Nemendur!skrifa!um!sérstaklega!gleðilegri!upplifun!og!lýsa!henni.!!!
) %
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3.%kafli%A%Sjálfsstjórn%%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur! öðlist! skilning! á! tengslum! milli! tilfinninga,! hugsana! og!
hegðunar!

• Nemendur!komi!orðum!að!ólíkum!tilfinningum!
• Nemendur! geti! tjáð! og! rökstutt! hugsanir! sínar,! skoðanir! og!

tilfinningar!
• Nemendur! læri! að! setja! sig! í! spor! annarra! og! þjálfsit! í! að! leysa!

vandamál!á!sameiningu!
• Nemendur!meti!siðferðislegar!aðstæður!og!ákvarðanir!

• Nemendur!upplifi!aðstæður!sem!koma!upp!í!lífi!ungra!einstaklinga!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Hópvinna!
• Skapandi!ritun!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!
Kennslugögn:! Tölva,! skjávarpi,! blað! með! fullyrðingum! sem! kennari! segir,!
blöð!og!skriffæri!og!blað!með!broti!úr!viðtali!við!einstakling.!

Kveikja'
Kennari!les!upp!og/eða!hefur!þennan!texta!á!skjávarpa:!!

Hver'og'einn'á'það'til'að'reiðast'–'það'er'enginn'vandi.'En'að'reiðast'þeim'
sem'skyldi,'að'réttu'marki,'af'réttu'tilefni'og'svo'sem'skyldi'–'það'er'vandi.''
' ' ' ' ' ' ' N'Aristóteles'

Nemendur!horfa!því!næst!á!myndband!sem!heitir!Basil!Attacks!His!Car:!!
https://www.youtube.com/watch?v=78b67l_yxUc.!

9! Myndbandið! er! gott! dæmi! um! hvernig! einstaklingur! getur! reiðst!
skyndilega!og!látið!reiði!sína!bitna!á!öðrum.!!
' '
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Umræður'
Út! frá! kveikjunni! eru! umræður! þar! sem! kennari! fer! yfir! atburðarásina! í!
myndbandinu!með!nemendum!atburðarrásina!í!myndbandinu!og!spyr!hvort!
nemendur!hafa!lent!í!svipuðum!aðstæðum.!

Heiti'stóllinn'
Nemendur! sitja! á! stól! í! hring! og! það! er! einn! stóll! auður! í! miðjunni.!
Nemendur! standa! upp! og! skipta! um! sæti! ef! þeir! eru! sammála! því! sem!
kennari!segir.!Ef!nemendur!eru!í!vafa!eða!ósammála!sitja!þeir!kyrrir.!Ef!einn!
nemandi! er! ósammála! á!meðan!hinir! eru! sammála! (eða! öfugt)! er! sá! sami!
beðinn! um! að! fara! í! heita! stólinn! og! svara! spurningum! frá! kennara! og!
nemendum.! Dæmi:! kennari! segir:! líkamlegt! útlit! lýsir! ekki! innri!manni,! þá!
standa!ef!til!vill!allir!upp!nema!einn!og!þá!myndi!hann!setjast!í!auða!stólinn!
og! útskýra! hvers! vegna! honum! finnst! að! útlit! lýsi! innri! manni.! Ef! nokkrir!
skiptu!ekki!um!sæti!getur!kennari!valið!einn!af!þeim!og!beðið!þann!sama!um!
að!setjast!í!stólinn.!!

Fullyrðingar'sem'kennari'segir:'
1.!Reiði!er!bæði!heilbrigð!og!eðlileg!tilfinning!
2.!Ég!á!auðvelt!með!að!missa!stjórn!á!hegðun!minni!
3.!Ég!verð!oft!pirruð/aður!yfir!því!að!aðrir!eru!pirraðir!!
4.!Reiði!getur!verið!skaðleg!
5.!Það!er!undir!okkur!sjálfum!komið!hvernig!við!bregðumst!við!aðstæðum!
6.!Ég!hef!reynt!að!kenna!öðrum!um!þegar!mér!líður!illa!
7.!!Ég!er!oftar!glöð/glaður!heldur!en!leið/ur!
8.!Ég!upplifi!mig!oft!vonlausa/n!
9.!Ég!er!ánægð/ur!með!sjálfan!mig!
10.!Ég!læri!af!mistökum!mínum!

Það'er'ekki'ég'sem'er'vandamálið'
Kennari!les!upp!brot!af!viðtali!við!ungan!mann!sem!birtist!á!fréttamiðlinum!
visir.is!þann!14.!mars!2015:!!

Kærður'fyrir'líkamsárás'

Ísak'varð'ofbeldisfyllri'með'hverjum'mánuðinum,'skaðaði'bæði'
sjálfan'sig'og'aðra.'Hann'náði'hins'vegar'botninum'þegar'hann'
vaknaði' í' einangrunarklefa' eftir' slagsmál' við' þáverandi'
kærasta' sinn'og' fékk'að'vita'að'hann'væri'ákærður' fyrir' tvær'
líkamsárásir.''
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„Ég'skildi'það'ekki.'Ég'ofbeldisfullur?'Nei,'þetta'var'sko'þeim'að'
kenna.' Þau' voru' að' eyðileggja' fyrir' mér.' Ég' sá' ekki' mína'
ábyrgð,'það'var'ég'sem'var'fórnarlambið.“'Tveimur'vikum'síðar'
var' Ísak' leiddur'fyrir'dóm'og'fékk'sex'mánaða'skilorðsbundinn'
dóm.''

„Á' þessum' tímapunkti' breyttist' allt.' Ég' fór' að' sjá' að' eitthvað'
var' að.' Ég' leit' í' spegil' og' þekkti' ekki' sjálfan' mig' lengur.' Ég'
leitaði'mér' aðstoðar' þarna' því' ég' var'mjög' hræddur' um'mitt'
andlega' ástand' og' við' það' hversu' mikil' uppsöfnuð' reiði' bjó'
innra'með'mér.“'

Umræður'
Kennari!fer!af!stað!með!umræður!eftir!að!hafa!lesið!úr!viðtalinu.!!!

• Af! hverju! virðast! sumir! missa! stjórn! á! hegðun! sinni! þegar! þeir!
reiðast?!

• Af! hverju! er! sjálfsstjórn! talin! mikilvæg! varðandi! tilfinningar! og!
hegðun?!!

o Hér!reynir!kennari!að!leiða!umræðuna!að!mikilvægi!þess!
að!ná!tökum!á!jákvæðum!og!uppbyggjandi!hugmyndum!
um! sjálfan! sig,! hlusta! á! tilfinningar! sínar! og! læra! af!
mistökum.! Sjálfsstjórn! er! hæfni! til! að! stjórna! eigin!
tilfinningum!og!mikilvægt!er!að!hafa!taumhald!á!sjálfum!
sér!og!missa!ekki!stjórn!á!aðstæðum.!!

• Hafi! þið! lent! í! svipuðum! aðstæðum! þar! sem! sjálfsstjórnin! var!
lítil/misst!stjórn!á!skapinu?!

• Hvaða!aðferðir!gætu!verið!áhrifaríkar!til!að!efla!góða!sjálfsstjórn?!!
o Hér! gætu! komið! hugmyndir! líkt! og! að! skoða! styrkleika,!

efla! trú! á! eigin! getu,! mæta! áskorunum! með! jákvæðu!
hugarfari!og!vera!óhrædd!við!að!ögra!sjálfum!sér.!!

Semja'klípusögu'
Nemendur! vinna! saman! tveir! til! þrír! í! hópi! og! er! verkefnið! að! búa! til!
klípusögu!þar!sem!sögupersóna!lendir!í!vandræðum!þegar!hún!missir!stjórn!
á! skapi! sínu.!Sögurnar!þurfa!ekki!að!vera! langar,!hæfileg! lengd!um!það!bil!
ein!blaðsíða.!!

• Í!klípusögum!er!unnið!út!frá!siðferðislegum!raunveruleika,!nemendur!
skrifa! aðstæður! þar! sem! sögupersónan! lendir! í! klípu! og! veit! ekki!
hvað!hún!á!að!gera.!Sögurnar!geta!bæði!verið!uppspuni!og!byggðar!á!
aðstæðum!sem!nemendur!hafa!upplifað.!!
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Þegar!allir!hóparnir!hafa!lokið!sér!af!skipta!hóparnir!á!milli!sín!sögunum!og!
hefjast! handa! við! að! leysa! klípuna! sem! sögupersónan! lendir! í.! Hóparnir!
finna! sameiginlega! lausn! á! vandanum! og! skrifa! niður! þeirra! úrlausn! á!
honum.!

Aukaverkefni'ef'tími'gefst'til'
Að!fá!útrás!fyrir!tilfinningar!sínar:!!
Eftir! umræður! er! nemendum! skipt! í! þriggja! til! fjögurra!manna! hópa! og! á!
hver! hópur! að! finna! að!minnsta! kosti! fimm! leiðir! sem! henta! vel! til! að! fá!
útrás!fyrir!tilfinningar!án!þess!að!það!skaði!einstaklinginn!sjálfan!eða!aðra!í!
kringum!hann.!!

9!Hér!gætu!komið!dæmi!líkt!og!berja!í!kodda!tíu!sinnum!eða!fara!út!og!öskra!
í!vindinn.!!

4.%kafli%A%Fjölgreindir%Gardners%

Hæfniviðmið:%

• Nemendur! geti! tjáð! og! rökstutt! hugsanir! sínar,! skoðanir! og!
tilfinningar!

• Nemendur!verði!meðvitaðir!um!eigin!styrkleika!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Útlistunarkennsla!

Kennslustundir:!2x40!mínútur!

Kennslugögn:!Blöð!og!skriffæri,!könnunarlisti!um!fjölgreindir!Gardners! (sjá!
bls.!7,24,41,61,83,104,123!og!145!í!bókinni!Klárari'en'þú'heldur)'og!lýsingar!
á!greindunum!átta!sem!koma!fyrir!í!fjölgreindakenningu!Gardners.!

Kveikja'
Nemendur! skrifa! niður! eitthvað! um! sig! sem! enginn/fáir! vita! af.! Kennari!
tekur! miðana! og! les! þá! upp,! einn! í! einu.! Eftir! hvern! miða! er! hálf! til! ein!
mínúta!í!algjörri!þögn!þar!sem!nemendur!horfa!í!kringum!sig!og!reyna!átta!
sig!á!hver!skrifaði!miðann.!Eftir!þann!tíma!fá!nemendur!tækifæri!til!að!giska!
en!sá!sem!skrifaði!miðann! lætur!ekki!vita!alveg!strax!heldur!bíður!eftir!því!
að! kennari! lætur! vita! að! sá! sem! skrifaði!miðann!megi! standa! upp! úr! sæti!
sínu.!!
! '
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Umræður'
Kennari!fer!yfir!nokkra!umræðupunkta:!!

• Hvað!einkennir!styrkleika!og!veikleika?!
o Hér! gætu! komið! dæmi! líkt! og! hæfileiki! í! einhverju! sem!

gerir!einstaklingum!auðveldara!með!að!vera!góður!í!því,!
hæfni! sem! einstaklingur! þarfnast! meiri! þjálfunar! í! en!
venja!væri.!!

• Búa!allir!yfir!styrkleikum?!
• Hverjir!eru!okkar!styrkleikar!og!veikleikar?!!

o Kennari! spyr! hvern! og! einn! nemanda! hver! sé! helsti!
styrkleiki! hans! og! helsti! veikleiki.! Dæmi:! Jón! hver! er!
styrkleikur! þinn?! Jón:! Ég! er! góður! í! fótbolta.! Kennari:!
Hver!er!veikleiki!þinn?!Jón:!Ég!er!ekki!góður!í!stærðfræði.!!

Fjölgreindir'Gardners'
Kennari!les!upp!fyrir!nemendur:!

Það' var' upp' úr' aldamótunum' 1900' að' Alfred' Binet,' franskur'
sálfræðingur' kom' fram,' fyrstu' manna,' með' staðlað'
greindarpróf.'Prófið'þótti'mikil'bylting'naut'mikilla' vinsælda.' Í'
gegnum' árin' voru' prófin' notuð' sem'mælitæki' fyrir' greind' og'
voru' þau' mörg' hver' tekin' bókstaflega' og' þóttu' sýna'
raunverulega' greind' fólks' (Armstrong,! 2001:13;! Matthías!
Jónassson,!1956:13).!'

Fræðimaðurinn'Howard'Gardner'gagnrýndi'þessi'greindarpróf,'
hann'taldi'þau'of'stöðluð'og'ekki'nógu'nákvæm'til'að'mæla'alla'
mannlega' greind' og' vildi' hann' breyta' hugmyndum' fólks' um'
greind' manna.' Gardner' fór' að' þróa' þá' kenningu' að' hver'
einstaklingur' hefði' fleiri' en' eina' greind.' Það' var' árið' 1979' að'
hann' fór' að' rannsaka' möguleika' mannsins' og' voru' þær'
rannsóknir'einkum'á'sviði'þroska'barna,'aðallega'í'tengslum'við'
listir,' og' á' heilasködduðu' fólki' Niðurstöður' rannsókna' sinna'
birti'Gardner'í'bókinni'Frames'of'Mind'árið'1983'þar'sem'hann'
setur' fram' kenningu' sína' um' fjölgreindir' manna.' Gardner'
skilgreinir' greind' sem'ákveðna' hæfni' til' að' vinna' úr' þekkingu'
eða' upplýsingum' sem' einstaklingar' nýta' til' að' leysa'mál' eða'
skapa' afurðir' sem' hafa' gildi' í' þeirra' menningu' (Gardner,!
1983:899,60962,64965,!1999:33934,!2006:88).!Til'að'sýna'fram'á'
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rökin' á' bak' við' kenninguna' kannaði' Gardner' meðal' annars'
einstakling' með' heilaskemmd' á' svokölluðu' BrocaNsvæði' í'
heilanum.' Heilaskemmdin' hafði' þau' áhrif' að' málgreind' hans'
var' verulega' skert,' einstaklingurinn' átti' erfitt' með' að' tala,'
skrifa' og' lesa' en' hann' gat' auðveldlega' reiknað' og' dansað.'
Þarna' sýndi' Gardner' fram' á' að' einstaklingar' geta' upplifað'
heilaskemmd' sem'hefur' áhrif' á' eina'greind' en' ekki' hinar' sem'
gefur'til'kynna'að'til'eru'svæði'í'heilanum'þar'sem'greindirnar'
eiga'uppruna'sinn' (Gardner,!1983:63964;!Armstrong,!2001:159
16).'''

Gardner'skipti'greindunum'niður'í'sjö'flokka,'sem'síðar'urðu'að'
átta'þegar'náttúrugreind'bættist'við'og'býr'hver'einstaklingur'
yfir'þessum'átta'ólíkum'birtingamyndum'greindar;' samskiptaN
greind,' sjálfsþekkingargreind,' málgreind,' líkamsN' og' hreyfiN
greind,' rýmisgreind,' rökN' og' stærðfræðigreind,' tónlistargreind'
og'umhverfisgreind.'Þessar'átta'greindir'starfa'saman'á'flókinn'
hátt' og' getur' hver' einstaklingur' beitt' mörgum' greindum'
samtímis.' Kenning' Gardners' gerir' ráð' fyrir' að' hver'
einstaklingur' búi' yfir' hæfni' á' öllum' greindarsviðum' og' ef'
einstaklingur'fær'nægilega'örvun'og'leiðsögn'getur'hann'þróað'
hvert' greindarsvið' að' viðunandi' getustigi' (Gardner,! 1999:419
45;!Armstrong,!2001:20922,63).'

Könnunarlisti'um'fjölgreindir'Gardners''
Nemendur!skoða!úr!bókinni!Klárari'en'þú'heldur'hvaða!greindir!passa!best!
við!þá!(bls.!7,24,41,61,83,104,123,145).!Listinn!er!ekki!tæmandi!og!er!meira!
hugsaður!til!þess!að!fá!nemendur!til!að!sjá!hvaða!greindir!eiga!við!þá.!!
9! Eftir! á! les! kennari! upp! lýsingu! á! greindunum! og! nemendur! kanna! hvort!
lýsingin!eigi!við!sig:!!

Sjálfsþekkingargreind:!!
Þú'ert'mjög'sjálfstæður'og'lætur'ekki'aðra'ráðskast'með'þig.'Þú'veist'hvað'
þú'vilt'og'getur.'Þú'veist' líka'hvað'þú'getur'ekki.'Þú'stendur'þig'oftast'vel'
þegar'þú'ert'að'leika'þér'eða'læra.'Þú'ferð'þína'eigin'leiðir'í'lífsstíl'og'námi.''
Þér'er'sama'hvað'öðrum'finnst'um't.d.'fötin'þín'eða'hvað'þú'ert'að'gera.'Þú'
ert'ekki'alltaf'að'segja'öðrum'frá'áhugamálum'þínum'eða'tómstundum.'Þér'
er' sama' þó' þú' vinnir' einn' og' veist' oftast' hvert' þú' stefnir.' Ef' þér' líður' illa'
getur' þú' rætt' það' og' þú' lærir' af'mistökum' sem' þú' gerir.' Þú' hefur' ágætt'
sjálfsálit'og'berð'virðingu'fyrir'sjálfum'þér.''
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Umhverfisgreind:!!
Þú' ert' mikið' náttúrubarn' og' elskar' dýr' og' átt' þína' uppáhaldsstaði' í'
náttúrunni.'Þú'hefur'gaman'af'því'að'vera'úti'í'náttúrunni'og'finnst'gaman'
að'fara'í'heimsóknir'í'dýragarða'og'á'náttúrusöfn.'Þú'tekur'vel'eftir'því'sem'
er' í' umhverfinu,' ef' þú' ferð' í' gönguferð' tekur' þú' eftir' plöntum,' fuglum'og'
hvernig'himininn'er,'þú'gætir' líka'tekið'eftir'bílategundum'og'fólki' sem'þú'
mætir.' Ef' blómin' í' skólastofunni' eru' orðin' þurr' væri' líklegt' að' einmitt' þú'
myndir'vökva'þau.'Það'er'afar' líklegt'að'þú'eigir'gæludýr'ef'foreldrar'þínir'
leyfa' það.' Þér' finnst' gaman' í' kennslustundum' þar' sem' fjallað' er' um'
náttúruna,'vistfræði,'dýr'og'plöntur'og'þú'ert'líklegur'til'að'hafa'áhuga'fyrir'
náttúruN' og' dýravernd.' Ef' verkefnið' er' að' safna' plöntum,' skordýrum' eða'
laufum'þá'ert'þú'í'essinu'þínu.'

Líkams!–!og!hreyfigreind:!!

Hver'er'góður'í'íþróttum'í'þínm'bekk?'Ef'þú'ert'einn'af'þeim'er'líklegt'að'þú'
sért' líkamssnjall.' Þú'æfir' líklega'eina'eða' fleiri' íþróttagreinar.' Þú' tekur' vel'
eftir'því'hvernig'aðrir'hreyfa'sig'og'líka'eftir'kækjum'og'töktum'annarra.'Þú'
átt'jafnvel'til'að'herma'eftir'öðrum'og'finnst'gaman'að'leika'leikrit.'Þú'þarf'
oft'að'skoða'hluti'að'innan,'taka'þá'í'sundur'og'handleika'helst'allt'sem'þú'
sérð.'Þú'ert'líka'góður'í'verklegum'greinum,'finnst'gaman'í'smíði,'saumum,'
leirmótun'eða'bara' kubba.' Þér' finnst' gaman' í' alls' konar'þrautum' stökkva'
yfir' stóla,'hlaupa'og'glíma.'Þú'ert' flinkur' í'höndum'og' finnst'gaman'ef'þú'
getur'gert'eitthvað'með'þeim.'Sumir'verða'stundum'pirraðir'á'þér'ef'þú'ert'
sífellt'á'iði,'ert'að'tromma'eða'banka'í'borð'og'átt'erfitt'með'að'vera'kyrr.'

Rýmisgreind:!!
Það'er'ekki'endilega'bara'þannig'að'þú'sért'góður'að'teikna'heldur'hefur'þú'
gaman' af' öllu' myndrænu.' Kort,' línurit' og' skýringarmyndir' höfða' til' þín.'
Þegar'þú'segir'frá'sérðu'allt'fyrir'þér'í'myndum.'Þú'hefur'gaman'af'listrænni'
vinnu'og'líklegt'er'að'myndmennt'sé'ein'af'uppáhaldsgreinunum'þínum.'Þér'
finnst' gaman' að' horfa' á' kvikmyndir' og' skoða' myndir,' einnig' höfða' alls'
konar' þrautir' til' þín,' púsl,' gestaþrautir' og' sjónræn' viðfangsefni.' Þegar' þú'
varst' lítill' elskaðir' þú' legókubba' og' finnst' enn' gaman' að' byggja' flottar'
þvívíðar'byggingar.'Ef'þú'skoðar'teiknimyndabækur'er'ekki'endilega'víst'að'
þú'nennir'að' lesa' textann.'Þegar'þú'ert' í' tímum'er' líklegt'að'þú'getir'ekki'
sleppt'því'að'krota'í'bækurnar'þínar'eða'á'borðið,'reyndar'eru'þetta'oftast'
litlar' myndir' og' þér' finnst' betra' að' teikna' þegar' þú' þarft' að' hlusta' á'
kennarann' og' einbeita' þér' í' tímum' en' þú' gætir' reyndar' líka' gleymt' þér' í'
dagdraumum,'bara'kominn'eitthvað'allt'annað'á'þess'að'vita'af.'
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Málgreind:!
Ertu'bókaormur?' Finnst' þér' gaman'af' bröndurum'og'alls' konar' sögum'og'
mannst'þær'vel'og'ert'alveg'til'í'að'segja'þær?'Ef'svo'er'er'líklegt'að'þú'sért'
orðsnjall.' Þér' finnst' gaman' að' semja' sögur' og' jafnvel' að' skrifa' ritgerðir,'
sérstaklega'ef'þú'mátt' ráða'efninu.'Þú' skrifar' líklega'vel'og' stafsetning'er'
ekki'vandmál.'Þú'kannt'að'meta'bullrím,'orðaleiki'og'tungubrjóta.'Þér'finnst'
gaman'að'hlusta'á'sögur'og'hefur'góðan'orðaforða'miðað'við'aldur.'Þú'ert'
mjög'góður'í'munnlegri'tjáningu,'ræður'og'frásagnir'eru'þín'sterka'hlið.'Það'
er' líklegt' að' íslenska' sé' ein' af' þínum'uppáhaldsgreinum'og' ef' þú' færð'að'
taka' þátt' í' ræðukeppni' er' líklegt' að' þér' þætti' það' ekki' leiðinlegt.' Þú' lest'
meira'en'flestir'vinir'þínir'og'hlakkar'til'ef'þú'ert'að'lesa'spennandi'bók.'

Samskiptagreind:!
Þú' bara' gleymir' þér' þegar' þú' ert' með' vinum' þínum,' því' það' er'
skemmtilegast.'Þú'ert'dálítill'leiðtogi'í'þér'og'finnst'eins'og'þú'eigir'að'ráða.'
Ef'vinir'þínir'eiga'í'vanda'ertu'góður'í'að'hjálpa'þeim.'Þú'ert'fljótur'að'átta'
þig' á' aðstæðum' og' varast' hættur.' Ertu' í' einhverju' félagi' eða' klúbbi,' eða'
langar' þig' að' starfa' í' nemendaráði?' Ef' svo' er' er' líklegt' að' þú' sért'
félagssnjall.' Þér' gæti' jafnvel' fundist' gaman'að' kenna'og' ráðleggja' öðrum'
krökkum.'Þér'finnst'gaman'að'vera'í'leikjum'og'átt'örugglega'góða'vini,'tvo'
eða'fleiri.'Þú'átt'auðvelt'með'að'setja'þig'í'spor'annarra'og'sýna'samkennd'
og'umhyggju'og'aðrir'sækjast'í'að'vera'með'þér,'með'öðrum'orðum'þú'ert'
einn'af'þessum'vinsælu'krökkum.'Það'er'nokkuð'öruggt'að'þér'finnst'gaman'
í'hópvinnu'í'skólanum'og'líklegt'að'þá'takir'þú'stjórnina'í'þínar'hendur.'

Rök9!og!stærðfræðigreind:!
Þér'finnst'endilega'að'þú'verðir'að'vita'hvernig'hlutirnir'virka.'Stærðfræði'er'
líklega'uppáhaldsgreinin'þín'í'skólanum,'eða'eðlisN'og'efnafræði.'Þér'finnst'
gaman' í' tölvuN' og' vísindaleikjum' sem' reyna' virkilega' á' kollinn.' Þér' finnst'
gaman' að' vinna' og' leika' þér' með' tölur.' Getur' verið' að' þú' sért' góður' í'
Sudoku?'Þá'er' líklegt'að'þú' sért' röksnjall.' Skák'og'alls' konar' spil' höfða' til'
þín.' Þér' finnst' gaman' að' flokka' hluti,' og' gera' tilraunir' og' setja' hluti' í'
þrepakerfi' eða' nota' rökleg' mynstur.' Þú' hefur' virkilegan' áhuga' á'
raunvísindum' og' tengdum' greinum' og' stendur' þig' vel' á' prófum' þar' sem'
reynir'á'rökhugsun.'

Tónlistargreind:!

Varstu' bara' pínulítill' þegar' þú' byrjaðir' að' syngja' og' tralla' og' hreyfa' þig' í'
takt' við' tónlist?' Hefur' þú' gaman' að' tónlist' og' ertu' kannski' að' læra' á'
hljóðfæri'eða'í'kór?'Fer'í'taugarnar'á'þér'ef'einhver'syngur'falskt,'eða'spilar'
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vitlausar'nótur?'Ef'svo'er'þá'er'líklegt'að'þú'sért'tónsnjall.'Þú'ert'fljótur'að'
læra'lög'og'hefur'líklega'góða'söngrödd.'Þú'talar'og'hreyfir'þig'á'taktfastan'
hátt' og' ert' oft' að' söngla' eða' raula' lög' fyrir' munni' þér.' Kennarinn' þinn'
verður' stundum' pirraður' af' því' þú' getur' ekki' hægt' að' tromma' á'
skólaborðið.'Einn'æðsti'draumur'þinn'er'að'spila'í'hljómsveit,'læra'að'syngja'
eða'verða'hljóðfæraleikari'og' tónmennt'er'ein'af'uppáhaldsgreinunum.'Þú'
heyrir'hljóð'í'umhverfinu'vel'og't.d.'þegar'þú'ert'í'tjaldi'þá'geta'regndropar'
myndað'heila'sinfóníu'í'huga'þínum.'
9!Texti!frá!Veraldarvefnum,!höfundur:!Steinunn!Ósk!Kolbeinsdóttir!

5.%kafli%A%Eins%og%þú%ert%%

Hæfniviðmið:%
• Nemendur!verði!meðvitaðir!um!mismunandi!birtingaform!tilfinninga!
• Nemendur! geti! tjáð! og! rökstutt! hugsanir! sínar,! skoðanir! og!

tilfinningar!
• Nemendur!verði!meðvitaðir!um!eigin!styrkleika!
• Nemendur!átti!sig!á!mikilvægi!jákvæðrar!sjálfsmyndar!

Kennsluaðferðir:%

• Umræðu9!og!spurnaraðferðir!
• Kyrrmyndir!
• Skapandi!ritun!

Kennslustundir:!3x40!mínútur!

Kennslugögn:! Tölva,! skjávarpi,! rauð! og! græn! blöð,! blöð! og! skriffæri,!
útprentuð!Eins'og'þú'ert'bingóspjöld!og!A1!eða!A2!blað!(ekki!verra!ef!það!
væri!í!einhverjum!lit).!

Kveikja'
Ég!hef!aldrei...!!

Leikur! sem!gengur!út! á! að!nemendur! kynnist!hvor!öðrum!betur!og!myndi!
nánari!tengsl.!Hver!nemandi!skrifar!á!miða!eina!fullyrðingu,!til!dæmis!Ég'hef'
aldrei' farið' til' útlanda! eða! Ég' á' erfitt' með' stærðfræði! (gæta! þess! þó! að!
setningin! sé! við! hæfi,! nemendur! eiga! ekki! að! skrifa! eitthvað! óviðeigandi).!
Kennari! tekur! við!miðunum!og! fer! yfir! þá! í! hljóði! áður! en! leikurinn! hefst.!!
Nemendur! fá! þar! næst! tvö! blöð,! eitt! rautt! og! eitt! grænt! og! hefst! þá!
leikurinn:!!

9! Nemendur! setjast! í! hring! og! kennari! stjórnar! leiknum.! Kennari! hefur!
miðana! sem! nemendur! hafa! skrifað! á! og! setur! þá! í! eina! hrúgu.! Kennari!
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dregur! einn! miða! í! einu! og! les! upphátt! það! sem! stendur! á! honum.! Ef!
setningin! sem! kennari! les! upp! á! við! einhverja! nemendur! lyfta! þeir! upp!
græna!miðanum!en!aðrir!lyfta!upp!þeim!rauða.!!

Umræður'
Kennari!skapar!umræður!um!sjálfsmynd:!

• Hvað!er!sjálfsmynd?!!
• Hvað!er!jákvæð!hugsun?!
• Er!til!jákvæð!og!neikvæð!sjálfsmynd?!!
• Ef!já,!hvernig!lýsa!þær!sér?!
• Tengjast!jákvæð!sjálfsmynd!og!jákvæð!hugsun!saman?!!
• Er!mikilvægt!að!vera!með!jákvæða!sjálfsmynd?!!
• Hvers!vegna?!
• Hvernig!er!hægt!að!efla!jákvæða!sjálfsmynd?!

o Hér!gætu!komið!hugmyndir!líkt!og!að!leggja!áherslu!á!að!
hrósa,! efla! styrkleika! sína! og! hugsa! jákvætt! um! sjálfan!
sig.!

Skapandi'ritun'
Hver! nemandi! fær! eitt! A4! blað! og! skriffæri.! Kennari! biður! nemendur! að!
skipta!blaðinu! í! tvo!hluta.!Öðru!megin! skrifa!nemendur!þrjá! jákvæða!hluti!
um!sig!og!hinum!megin!þrjá!hluti!sem!þeir!telja!neikvæða.!!

Þegar! allir! eru! búnir! að! skrifa! niður! biður! kennari! nemendur! um! að! rétta!
upp!hönd!ef!þeir!skrifuðu!eitthvað:!!
9!Jákvætt!tengt!námsgreinum?!
9!Jákvætt!tengt!íþróttum?!
9!Jákvætt!tengt!persónuleika?!
9!Neikvætt!tengt!útliti?!
9!Neikvætt!tengt!námsgreinum?!
9!Neikvætt!tengt!tilfinningum?!

Hér!fá!nemendur!að!sjá!að!allir!hugsa!eitthvað!jákvætt!og!neikvætt!um!sig!
og!oftar!en!ekki!eru!það!sömu!hlutirnir!hjá!mörgum.!!
! '
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Veggspjöld'
Nemendum!er!skipt!í!þriggja!til!fjögurra!manna!hópa!og!fær!hver!hópur!A3!
blað.!Verkefnið!er!að!útskýra!hugtakið!sjálfsmynd!og!mega!nemendur!ráða!
hvernig! þeir! útfæra! verkefnið! á! blaðinu.! Hægt! er! aðgera! hugtakakort,!
myndasögu! eða! annað! sem! nemendum! dettur! í! hug.! Mikilvægt! er! að!
nemendur! komi! jafnframt! með! dæmi! um! hvað! þeim! finnist! einkenna!
jákvæða!og!neikvæða!sjálfsmynd.!!!

Þú'ert'frábær'eins'og'þú'ert''
Nemendur! draga!miða!með! nafni! samnemenda! á! og! er! verkefnið! hér! að!
hver!skrifar!á!miðann:!Þú!ert! frábær!eins!og!þú!ert!því!þú!ert________!og!
skrifar! svo! eitthvað! jákvætt! um! manneskjuna.! Nemendur! gefa! ekki! upp!
hverja! þeir! drógu.! Kennari! safnar!miðunum! saman! og! dreifir!miðunum! til!
þeirra!sem!skrifað!var!um!hverju!sinni.!Þar!næst!setur!kennari!stórt!blað!á!
kennaraborðið! og! á!miðju! blaðsins! stendur:! „Ég' er' frábær' eins' og' ég' er!”!
með!stórum!stöfum.!Kennari!kallar!upp!nemendur,!einn!í!einu!og!skrifa!þeir!
setninguna! um! sig! sem! stendur! á! blaðinu! og! kvitta! með! upphafsstöfum!
sínum! (nemendur! skrifa! ekki! á! stóra! blaðið! fyrri! hluta! setningarinnar! á!
blaðinu:!Þú!ert!frábær!eins!og!þú!ert,!heldur!einungis!það!sem!stendur!eftir!
því).! Eftir! að! þeir! eru! búnir! að! skrifa! setninguna! lesa! þeir! hana! upp! fyrir!
bekkinn.!!

9! Veggspjaldið! er! svo! hengt! upp! í! stofuna! til! að!minna! nemendur! á! kosti!
þeirra!og!þá!staðreynd!að!þeir!eru!frábærir!eins!og!þeir!eru!!
!
! '
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Eins'og'þú'ert'–'Bingó!'
Nemendur! fá! blað! með! setningum! líkt! og! ég! er! ekki! nísk/ur! eða,! ég! er!
heiðarleg/ur! og! fleiri! slík! dæmi.! Setningarnar! eru! í! ákveðinni! röð,! líkt! og!
bingóspjald!og!eiga!nemendur!að!ganga!um!og!spyrja!aðra!nemendur!hvort!
einhver! af! setningunum! eigi! við! þá.! Einungis! má! spyrja! einu! sinni! og! ef!
setningin!á!ekki!við!nemandann!þá!þarf!að!leita!annað.!!
!

Eins%og%þú%ert!%

!
Ég!stunda!líkamsrækt! ! Ég!er!ekki!nísk/ur! Ég!elska!að!hlusta!á!
reglulega! ! ! ! ! ! tónlist!
!
Ég!er!mikil!félagsvera! ! Ég!bý!yfir!mörgum!! Ég!lít!vel!út!
! ! ! ! hæfileikum!
!
Mér!finnst!gaman!! Ég!er!heiðarleg/ur! Ég!skoða!mig!!
að!semja! ! ! ! reglulega!
! ! ! ! ! ! ! í!spegli!
!
Ég!er!hamingjusamur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ég!fer!sjaldan!! ! Ég!hef!!
!einstaklingur! !í!vont!skap! ! jákvæða!sjálfsmynd!
! ! !
!

Ég!er!sátt/ur!við!!líf! Mér!leiðist!auðveldlega! !!!!!!!Ég! er! ánægð/ur! með!
mitt! ! ! ! ! ! !!!!!!!!útlitið!mitt! !
! ! ! !! ! !
!
Ég!er!skemmtileg/ur! ! Ég!þoli!ekki!hárið!mitt! Ég!vil!helst!stjórna!

!

!

Útfærslur! á!bingóinu!gætu! verið! að! sá! sem!er! fyrstur! til! að! klára!eina! röð!
niður! eða! í! kross! hann! vinnur.! Sigurvegarinn! kemur! svo! upp! og! kynnir! þá!
sem!setningar!áttu!við!og!mynduðu!sigurlínuna!fyrir!hann.!!
' '
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4 Niðurstöður%%

Í! þessum! kafla! verður! leitað! eftir! fræðilegum! stuðningi! og! svari! við!
rannsóknarspurningunni:!Hvernig'getur'námsefnið'„Eins'og'þú'ert”'þroskað'
með' nemendum' jákvæða' sjálfsmynd' og' eflt' vitund' þeirra' um' eigin'
tilfinningagreind?.'Tvær! tilgátur! að! svari! voru! lagðar! fram!og! verður! reynt!
að!sýna!fram!á!niðurstöður!þeirra!í!þessum!kafla.!!

Tilgáturnar!voru:!

1.! Námsefnið! býður! upp! á! fjölbreyttar! kennsluaðferðir! og! skapandi!
verkefnavinnu! sem! miðar! að! því! að! þroska! með! nemendum! jákvæða!
sjálfsmynd,! stuðlar! að! góðum! samskiptum! við! aðra! og! eflir! andlegt!
heilbrigði!og!velferð.!!

2.!Með!því!að!þekkja!eigin!tilfinningar!læra!nemendur!að!þekkja!eigin!styrk9!
og!veikleika,!hafa!trú!á!eigin!getu!og!hæfni!til!að!takast!á!við!fjölbreytileg!
viðfangsefni.! Nemendur! gera! sér! einnig! betur! grein! fyrir! þeim! áhrifum!
sem!tilfinningar!hafa!á!hugsun!hugsanagang!þeirra!og!dómgreind.!!!

Helsta! markmið! námsefnisins! Eins' og' þú' ert! er! að! þroska! með!
nemendum!jákvæða!sjálfsmynd!og!efla!tilfinningagreind!þeirra.!Verkefnin! í!
námsefninu!byggja!mörg!hver!á!hópavinnu!þar!sem!reynir!á!hæfni!nemenda!
í! samstarfi! og! samskiptum.! Áhersla! er! lögð! á! að! nemendur! geti! tjáð! eigin!
tilfinningar!sem!og!virt!tilfinningar!annarra!og!að!hver!og!einn!fái!tækifæri!til!
að! njóta! styrkleika! sinna! sem! er! einn! af! lykilþáttunum! í! að! byggja! upp!
jákvæða! sjálfsmynd.! Verkefnin! reyna! á! hæfni! nemenda! að! setja! sig! í! spor!
annarra,! skynja! og! meta! tilfinningar! sínar! og! gera! sér! grein! fyrir! þeim!
áhrifum!sem!tilfinningar!hafa!á!hugsun!þeirra!og!hegðun.!Námsefnið!hjálpar!
nemendum!að!ná!tilsettum!hæfniviðmiðum!eins!og!þau!eru!sett!fram!fyrir!
lífsleikni! í! Aðalnámskrá! grunnskóla.! Viðmið! líkt! og! að! geta! vegið! og!metið!
áhrif!staðalmynda!á!mótun!sjálfsmyndar,!geta!sýnt!styrk!til!að!bera!ábyrgð!á!
eigin!lífi,!gert!grein!fyrir!mikilvægi!þess!að!standa!með!sjálfum!sér!og!eigin!
sannfæringu,!öðlast!hæfni!til!að!tjá!eigin!hugsanir,!tilfinningar!og!skoðanir,!
taka! virkan! þátt! í! samræðum! og! hópvinnu! og! setja! sig! í! spor! annarra!
(Mennta9!og!menningarmálaráðuneytið,!2013:194,2019202).!!

Höfundur! telur! fyrstu! tilgátu! standast! þegar! tekið! er! tillit! til! fræðilegra!
heimilda.!Kröfur!nútímans!kalla!á!meiri!fjölbreytileika!og!jafna!möguleika!til!
náms.!Samfélagið!kallar!eftir!vinnuafli!sem!er!skapandi,!sveigjanlegt,!býr!yfir!
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sterkri! samskiptahæfni!og!er!úrræðagott.! Í! kafla!2.1!um! lífsleikni!er!komið!
inn!á!mikilvægi!þess!að!efla!samskiptahæfni!nemenda.!Í!gegnum!samvinnu!
læra!nemendur!að!vinna!saman!og!bera!sameiginlega!ábyrgð!og!reynir!oft!á!
samskiptahæfni! í! slíkum! aðstæðum.! Þar! kemur! einnig! fram! að! ýmsir!
fræðimenn!eru!sammála!því!að!kröfur!hafi!aukist! í!samfélaginu!um!hæfni! í!
mannlegum! samskiptum! og! færni! einstaklinga! til! að! lesa! í! mismunandi!
aðstæður! (sjá! Aldís! Yngvadóttir,! 2004:5;! Anderson,! 2013:32933;! Erla!
Kristjánsdóttir,!Jóhann!I.!Gunnarsson!og!Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:116;!
Sigrún! Aðalbjarnardóttir,! 2007:25;!Weisen,! Orley,! Evans,! Lee,! Sprunger! &!
Pellaux! ,! 1994:193).! Í! kafla! 2.1.1! kemur! fram!mikilvægi! þess! að! nemendur!
vinni!verkefni!sem!reyna!á!hæfni!þeirra!að!setja!sig! í!spor!annarra,!en!slíkt!
eflir! samskiptahæfni! og! getuna! til! að! greina! á! milli! eigin! sjónarmiða! og!
annarra! (sjá!Mobley,! 2002:295;! Selman,! 1980:2839285;! Selman! &! Schultz,!
1990:697,1009101;!Sigrún!Aðalbjarnardóttir,!2007:130;!Walsh,!2000:36937).!!

Skapandi! verkefni! stuðla!að! fjölbreyttu!og! kraftmiklu! skólastarfi.! Í! kafla!
2.2! um! skapandi! skólastarf! kemur! fram! að! námsgreinar! sem! byggja! á!
fjölbreytilegum! kennsluaðferðum! auka! sköpunargleði! nemenda! og! veita!
þeim!einstök!tækifæri!til!að!upplifa!og!læra.!Nemendur!læra!að!taka!áhættu!
í!náminu,!sjálfsöryggi!þeirra!eykst!og!nemendur!verða!virkir!þátttakendur! í!
eigin! námi! (sjá! Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004:899;!
Bamford,! 2009:19920;! Eisner,! 2002:495,10912,1989200,2049205;! Winner,!
Goldstein!&! Vincent9Lancrin,! 2013:18919).! Í! kafla! 2.4.2! um! gildi! leiklistar! í!
námi!er!farið!inn!á!mikilvægi!þess!að!kenna!leiklist.!Hún!hjálpar!nemendum!
að!hugsa!á!skapandi!hátt,!eykur!sjálfstraust!þeirra!og!gefur!þeim!tækifæri!til!
þess! að! tjá! sköpunarkraft! sinn! (sjá! Moorefield9Lang,! 2008:1019103).! Í!
gegnum! kennsluaðferðir! leiklistar! gefst! nemendum! tækifæri! til! að! nálgast!
kennsluefnið! á! mismunandi! hátt.! Þær! byggja! á! fjölbreyttum! kennslu9
aðferðum! sem! taka!mið! af! þörfum!hvers!og!eins!og! fást! við! flest! allt! sem!
tengist! manneskjunni! og! nánasta! umhverfi! hennar! (Baldwin,! 2004:49951;!
Bloomfield,!2000:134).!Einn!af!kostum!leiklistar!eins!og!fjallað!er!um!í!sama!
kafla! er! að! hún! hjálpar! nemendum! að! efla! með! sér! umburðarlyndi! og!
samúð! því! í! leiklist! setja! þeir! sig! í! spor! annarra.! Í! gegnum! slíkar! aðferðir!
takast!nemendur!á!við!vandamál!og! finna! lausnir! (Ása!Helga!Ragnarsdóttir!
og! Rannveig! Björk! Þorkelsdóttir,! 2010:2;! Baldwin,! 2008:394;! Silverstein,!
2003:11).!!

Mikilvægt!er!að!nemendur!þrói!með!sér!heilbrigða!sjálfsmynd!byggða!á!
sjálfsþekkingu!og!sjálfsvirðingu.!Í!kafla!2.3!má!lesa!um!heilbrigði!og!velferð!í!
skólastarfi!og!áherslur!á! jákvæða!sjálfsmynd,!andlegt!heilbrigði!og!velferð.!
Þar! kemur! fram! að! stór! hluti! félagsmótunar! nemenda! fer! fram! í! skólum!
ásamt! markvissri! vinnu! við! að! efla! sjálfsmynd! þeirra,! stuðla! að! góðum!
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samskiptum!við! aðra!og! skapa! aðstæður! sem!efla! andlega!heilsu!og!bæta!
félagslega!líðan.!Til!að!ýta!undir!heilbrigði!og!velferð!nemenda!þarf!að!huga!
að!þáttum! líkt!og! sjálfsmynd,! samkennd,! stuðning,! virðingu!og! vellíðan!og!
hefur!verið!sýnt!fram!á!að!félagsleg!og!tilfinningaleg!þjálfun!í!kennslu!hefur!
jákvæð!áhrif!á!þessa!þætti!(sjá!Hardy,!Francis,!Zsmboanga,!Kim,!Anderson!&!
Forthun,! 2013:364;! Kimber,! Sandell! &! Bremberg,! 2008:134,141;! Margrét!
Héðinsdóttir,!Fanný!Gunnarsdóttir!og!Erla!Kristjánsdóttir,!2013:899).! Í!kafla!
2.3.2!má! sjá! gildi! þess! að!efla! sjálfsmynd!nemenda!og!kemur!þar! fram!að!
stór! þáttur! í! þróun! sjálfsmyndar! er! samspil! tilfinninga.! Þær! tengjast! því!
hvernig! einstaklingar! líta! á! sjálfa! sig,! líðan! sína,! sýn! á! lífið! og! á! eigin!
hæfileika! og! færni! og! gegna! skólar! mikilvægu! hlutverki! þegar! kemur! að!
sjálfsmynd!nemenda.!Ýmsar!rannsóknir!hafa!sýnt!fram!á!að!nemendur!þróa!
jákvæða!sjálfsmynd!í! jákvæðu!og!hvetjandi!skólaumhverfi!og!þarf!að!þjálfa!
nemendur! í! að! treysta! eigin! dómgreind! og! taka! sjálfstæðar! ákvarðanir.!
Leggja!þarf!áherslu!á!að!þjálfa!nemendur! í!þeirri! færni!að! taka! sjálfstæða,!
meðvitaða! ákvörðun! en! eftir! því! sem! nemendur! eldast,! fjölgar! þeim!
ákvörðum! sem! þeir! þurfa! að! taka! (sjá! Anderson,! Goddard! &! Powell,!
2011;48;! Luyckx,! Klimstra,! Duriez,! Petegem,! Beyers,! Teppers! &! Goossens,!
2013:158;! Margrét! Héðinsdóttir,! Fanný! Gunnarsdóttir! og! Erla! Kristjáns9
dóttir,!2013:20921,22,26;!Sebastian,!Burnett!&!Blakemore,!2008:4419442).!!!

Tilgáta! tvö! stenst! að! mati! höfundar! og! hægt! er! að! styðja! hana! með!
fræðilegum!rökum:!„Með'því'að'þekkja'eigin'tilfinningar'læra'nemendur'að'
þekkja'eigin'styrkN'og'veikleika,'hafa'trú'á'eigin'getu'og'hæfni'til'að'takast'á'
við' fjölbreytileg' viðfangsefni.' Nemendur' gera' sér' einnig' betur' grein' fyrir'
þeim' áhrifum' sem' tilfinningar' hafa' á' hugsun' hugsanagang' þeirra' og'
dómgreind”.! Í! Aðalnámskrá! grunnskóla! (2011:36)! kemur! fram! að! í!
skólastarfi!skuli!lögð!áhersla!á!eflingu!rökhugsunar!og!gagnrýnnar!hugsunar!
sem!og!skapandi!hugsunar!og! lausnaleitar.!Mikilvægt!er!að!nemendur! læri!
að!ígrunda!eigin!hugsanir!og!geri!sér!grein!fyrir!hvaða!áhrif!tilfinningar!hafa!
á! hugsanagang! þeirra,! heilbrigða! dómgreind! og! hæfileikann! til! þess! að!
bregðast!við!nýjum!aðstæðum.!Nám!á!að!gera!nemendum!kleift!að!takast!á!
við!viðfangsefni!daglegs!lífs!og!gefa!þeim!tækifæri!til!að!nýta!styrkleika!sína!
og!áhuga!til!menntunar.! Í!kafla!2.1.1!er! farið! inn!á!mikilvægi!heilbrigðis!og!
velferðar!nemenda!í!skólastarfi!og!áherslur!á!að!finna!leiðir!og!verkefni!sem!
efla! með! nemendum! vellíðan,! sköpunarkraft! og! heildræna! hugsun! ásamt!
því!að!nemendur!finna!hvar!styrkleikar!þeirra!liggja.!Sýnt!hefur!verið!fram!á!
að! líðan!nemenda!hefur!áhrif!á!nám!þeirra!og!því!mikilvægt!að!nemendur!
fái! tækifæri! til! þess! að! setja! sig! í! spor! annarra,! skynja,! meta! og! tjá!
tilfinningar! sínar! (sjá! Aldís! Yngvadóttir,! 2004:5;! Anderson,! 2013:32933;!
Morris,!2012:8,25;!Sigrún!Aðalbjarnardóttir,!2007:25;!Weisen,!Orley,!Evans,!
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Lee,! Sprunger! &! Pellaux,! 1994:193;! Goleman,! 2000:2789280;! Elias! o.fl,!
1997:2;!Erla!Kristjánsdóttir,! Jóhann!I.!Gunnarsson!og!Sæmundur!Hafsteins9
son,!2004:17,40).!!

Í!kafla!2.1.2!um!lífsleikni!kemur!fram!að!efla!þurfi!hæfni!nemenda!til!að!
lifa! í! síbreytilegu! samfélagi! og! kenna! þeim! að! þekkja! sjálfan! sig! og!
tilfinningar!sínar!og!hvernig!tilfinningar!og!hegðun!hefur!áhrif!á!hvort!annað!
(sjá! Aldís! Yngvadóttir,! 2004:44,! Elias! o.fl.,! 1997:2;! Goleman,! 2000:47,2829
283;!Morris,!2012:698).!Í!kafla!2.1.1!er!fjallað!um!hugtakið!tilfinningagreind!
sem!vísar!hæfni!einstaklings!til!að!greina!eigin!tilfinningar!og!annarra,!hæfni!
til! sjálfshvatningar! og! stjórna! eigin! tilfinningum! (sjá! Goleman,! 2000:119
14,47).! Tilfinningagreind! tengist! bæði! samskipta9! og! sjálfsþekkingargreind!
en! Gardner! talar! um! þá! greind! sem! mjög! mikilvægi! í! tengslum! við!
fjölgreindakenningu!sína.!Þær! fela!meðal!annars! í! sér!að!þekkja! sjálfan!sig!
og!tilfinningar!sínar!og!skilja!tilfinningar,!viðhorf!og!líðan!annarra!(Salovey!&!
Mayer,! 1990:1869189,! 1993:433;! Gardner,! 1983:2389243,2539254;!
Armstrong,! 2001:14915).! Til! að! efla! tilfinningagreind! þarf! námsefni! sem!
leggur! áherslu! á! að! styrkja! sjálfsstjórn,! efla! sjálfstraust,! auka! félagslega!
færni! og! samskiptahæfni! ásamt! því! að! ýta! undir! ábyrgðarkennd! (sjá!
Goleman,! 2000:11914,47;! Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! I.! Gunnarsson! og!
Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:55).!Í!kafla!3.3!má!sjá!mikilvægi!þess!að!efla!
hæfni!nemenda!í!að!koma!orðum!að!tilfinningum!sínum!og!færni!þeirra!til!
að!tjá!sig!um!tilfinningar!sínar.!Slíkt!er!talið!ein!af! forsendum!þess!að!geta!
stýrt! eigin! ! líðan.!Matthieu!Ricard!bendir! á!mikilvægi! þess! að!þroska!með!
nemendum!færni!til!að!taka!eftir!tilfinningum!sínum!og!liggur!sú!færni!í!því!
að!veita! tilfinningunum!athygli!og!hafa!hemil! á!þeim.!Ef!nemendur!þekkja!
eigið!tilfinningaástand!og!geta!ráðið!í!ástand!annarra!geta!þeir!hagað!sér!á!
viðeigandi!hátt!og!styrkt!mikilvæg!samskipti!(sjá!Morris,!2012:82,89;!Ricard,!
2006:131).! Jafnframt!hafa! niðurstöður! sýnt! fram!á!það! að!nemendur! sem!
búa! yfir! tilfinningagreind! standa! betur! að! vígi! í! námi,! eru! ánægðari! og!
líklegri! til! að! ná! góðum! árangri! (sjá! Goleman,! 2000:17,47,2829283;!
Fernández9Berrocal!og!Ruiz,!2008:!431;!Lantieri,!2008:293,899).!!

Tilfinningaþroski!nemenda!er!stór!hluti!af!lífi!þeirra!og!þarf!að!gefa!þeim!
tækifæri!til!að!læra!um!eigin!tilfinningakerfi!og!skapa!aðstæður!þar!sem!þeir!
þjálfa! sig! í! að! beita! mismunandi! aðferðum! við! að! hafa! stjórn! á! eigin!
tilfinningum.!Kennsluaðferðir! leiklistar! geta!haft! jákvæð!áhrif! á! tilfinninga9
svið!nemenda!en!þær!stuðla!meðal!annars!að!aukinni!ánægju!og!eiga!þátt!í!
að!byggja!upp!sjálfstraust!og!þroska!þeirra.!Líkt!og!kemur!fram!í!kafla!3.3.!er!
mikilvægt! fyrir! kennara! að! vita! hverjar! þarfir! nemenda! eru! og! hvar!
hæfileikar!þeirra!liggja.!Þá!geta!bæði!kennari!og!nemandi!séð!hvar!hann!er!
sterkastur! og! veikastur! á! sínu! greindarsviði! og! þannig! öðlast! vitneskju! um!
sjálfan! sig! (sjá! Baldwin,! 2004:46;! Erla! Kristjánsdóttir,! Jóhann! Ingi!
Gunnarsson!og!Sæmundur!Hafsteinsson,!2004:30;!Morris,!2012:51,85986).!!
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5 Lokaorð%%

Áherslur!í!námi!síðastliðna!áratugi!hafa!breyst!í!takt!við!tímann.!Lögð!hefur!
verið! meiri! áhersla! á! að! hver! nemandi! fái! að! njóta! sín! í! skólakerfinu! og!
stundi!nám!þar!sem!áhugasvið!hans!og!hæfileikar!fá!notið!sín.!Með!tilkomu!
nýrrar!Aðalnámskrár!grunnskóla!kemur!fram!áhersla!á!að!nemendur!læri!að!
þekkja! eigin! líkama! og! geti! skynjað! möguleika! hans! til! tjáningar! og!
sköpunar.!Tilfinningar!snerta!bæði!heila!og!líkama!og!samspilið!getur!verið!
flókið.!Enginn!upplifir! stanslausa!gleði!eða!ánægju.! Í! lífinu!þarf!að! takast!á!
við!vonbrigði,!geðsveiflur!og!sorg!sem!er!eðlilegur!hluti!af! líðan.!Til!að!slíkt!
hafi! ekki!neikvæð!og! langvarandi! áhrif! þarf! að!efla!hæfni! í! að! takast! á! við!
slíkar!aðstæður!á!heilbrigðan!hátt.!Á!síðustu!árum!hefur!borið!meira!á!því!
hve! miklu! máli! tilfinningagreind! skiptir! einstaklinga.! Kröfur! hafa! aukist! í!
samfélaginu! um! hæfni! í! mannlegum! samskiptum,! sveigjanleika! í! starfi! og!
færni! einstaklinga! til! að! lesa! í! mismunandi! aðstæður.! Tilfinningagreind!
byggist! á! daglegum! samskiptum! við! aðra! og! gerir! einstaklingum! kleift! að!
forðast! óæskilegar! aðstæður! þar! sem! neikvæðar! tilfinningar! taka! völdin.!
Hún! felur! í! sér! sveigjanleika,! heiðarleika,! samviskusemi! og! félagsfærni.!
Tilfinningar! koma! við! sögu! í! nær! öllum! athöfnum! og! er! því! mikilvægt! að!
þekkja! þær! og! tengsl! þeirra! við! hugsun! og! hegðun.! Höfundur! þessarar!
ritgerðar! skoðaði! námsefni! fyrir! grunnskóla! sem! tengjast! tilfinningum! og!
tilfinningagreind.! Svo! virðist! sem! lítið! sé! til! af! námsefni! sem! tengist!
tilfinningum!og!tilfinningagreind,!sérstaklega!fyrir!nemendur!á!unglingastigi.!
Námsefnið!sem!höfundur!samdi!og!kynnt!er!í!þessari!ritgerð!er!vonandi!góð!
viðbót! við! það! litla! námsefni! sem! til! er! og! tengist! tilfinningagreind.!
Markvisst!eru! í! námsefninu!notaðar! kennsluaðferðir!þar! sem!unnið!að!því!
að! þroska! með! nemendum! jákvæða! sjálfsmynd! og! vitund! um! eigin!
tilfinningagreind! og! tengjast! viðfangsefnin! í! námsefninu! hinu! daglega! lífi!
nemenda!og!reynt!er!að!byggja!á!fjölbreyttum!og!skapandi!aðferðum.!!

Á! síðustu! árum! hefur! verið! ákveðin! vakning! í! því! að! skólar! eigi! ekki!
einungis!að!veita!nemendum!formlega!menntun!sem!byggist!á!skólabókum!
og!utanbókarlærdómi.!Áhersla!hefur!verið!lögð!á!að!hlúa!skuli!að!almennri!
velferð! nemenda! og! auka! heildarvellíðan! þeirra.! Því!miður! virðist! það! oft!
vera! svo! að! hinn! tilfinningalegi! þáttur! verði! útundan! í! áherslum! skólanna.!
Kennsla! í!námsgreinum!líkt!og! lífsleikni!er!ef!til!vill!ekki! talin!eins!mikilvæg!
og!hinar!hefðbundnu!bóklegu!námsgreinar!og! sitja!því! oft! á!hakanum! (sjá!
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Goleman,! 2000:2789280;! Morris,! 2012:698,25,33934;! Robinson,! 2009:2309
232).! Þessu! þarf! að! breyta! og! stuðla! þarf! að! markvissri! kennslu! um!
tilfinningar!og!félagsfærni,!kennslu!þar!sem!nemendur!læra!á!lífið.!Menntun!
á! ekki! aðeins! að! snúast! um! kalda,! harða,! yfirfæranlega! færni! og! þekkingu!
sem!á!að!hjálpa!nemendum!að!fara!út!á!vinnumarkaðinn.!Nemendur!þurfa!
einnig! að! hafa! félagsfærni! til! þess! að! vera! gjaldgengir! og! geta! umgengist!
ólíkt!fólk!með!margvíslegar!þarfir!og!langarnir.!Auk!þess!þurfa!þeir!að!vera!í!
nánum! tengslum! við! tilfinningar! sínar,! þeir! þurfa! að! geta! sett! sig! í! spor!
annarra,!sýnt!samhygð!og!borið!virðingu!fyrir!öðrum.!Menntun!á!að!snúast!
um!að!efla!með!nemendum!vitneskju!um!sjálfan!sig!og!hæfni! í!að!takast!á!
við! lífið!og! tilveruna.!Að! kenna!nemendum!að! tjá! sig,! standa!með! sjálfum!
sér! og! skoðunum! sínum! í! öruggu! námsumhverfi! sem! ræktar! námsgleði,!
samskipti!og!vellíðan!nemenda!og!gerir!þeim!kleift!að!þroskast!og!ná!tökum!
á! þeirri! list! að! læra,! bæði! sér! til! gagns! og! ánægju.! Unglingsárin! eru!
viðkvæmur! tími! fyrir! marga! og! einkennist! meðal! annars! af! tilfinninga9
sveiflum!sem!oft!er!erfitt!að!stjórna!og!sjálfsmynd!nemenda!fer!að!þroskast!
á!annan!hátt.!Stór!þáttur!í!þróun!sjálfsmyndar!er!samspil!tilfinninga,!en!þær!
tengjast!því!hvernig!nemendur! líta!á! sjálfan! sig,! líðan! sína,! sýn!á! lífið!og!á!
eigin! hæfileika! og! færni.! Fyrir! unglinga! geta! tilfinningar! verið! feimnismál!
sem!erfitt! er! að! tala!um!og!er!því! að!mati! höfundar!nauðsynlegt! að!opna!
umræðuna! um! tilfinningar! og! tengja! hana!meira! inn! í! skólastarfið.! Það! á!
enginn! að! þurfa! að! skammast! sín! fyrir! tilfinningar! sínar.! Einstaklingar! eru!
eins!ólíkir!og!þeir!eru!margir!og!því!mismunandi!hvernig!þeir!bregðast!við!
ýmsum! aðstæðum.! Það! hlýtur! því! að! vera! mikilvægt! að! nemendur! fái!
tækifæri! til! að! læra!um!eigin! tilfinningar!og!þjálfist! í! að!beita!mismunandi!
aðferðum! við! að! hafa! stjórn! á! þeim.! Í! gegnum! eigin! reynslu! sem!
leiðbeinandi!hefur!höfundur!komist!að!því!að!nemendur!á!unglingastigi!hafa!
margir! hverjir! áhuga! fyrir! opnum!umræðum!um! lífið! og! tilveruna! og! hafa!
gagn!og!gaman!af!þeim,!sérstaklega!þegar!kemur!að!málefnum!sem!tengjast!
þeim! og! raunveruleika! þeirra.!Marga! langar! að! tjá! sig! en! þora! því! ekki! af!
ótta!við!að!aðrir!geri!grín!að!þeim.!Slíkir!nemendur!hafa! í! flestum!tilfellum!
brotna! eða! neikvæða! sjálfsmynd! og! lélegt! sjálfsöryggi.! Til! að! byggja! upp!
jákvæða! sjálfsmynd! og! auka! sjálfsöryggi! nemenda! þarf! að! hugsa! jákvætt.!
Allar! manneskjur! eru! tilfinningaverur! og! hæfni! þeirra! til! að! stjórna! eigin!
tilfinningum! eða! koma! að! þeim! orðum,! er! ekki! meðfæddur! hæfileiki.!
Samkvæmt! Aðalnámskrá! grunnskóla! er! það! á! ábyrgð! skólanna! að! þjálfa!
þann!eiginleika.!Ýmsar!aðstæður!koma!upp!í!lífi!nemenda!og!ýmis!vandamál!
sem! þarf! að! leysa.! Leiða!má! að! því! líkur! að! leggja! skuli! strax! frá! upphafi!
skólagöngunnar! áherslu! á! jákvæða! sjálfsmynd,! heilbrigð! og! jákvæð!
samskipti!og!kenna!nemendum!að!lesa!úr!tilfinningum!sínum!og!ná!tökum!á!
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þeim.!Ætla!má!að!vellíðan!nemenda!leggi!grunn!að!velferð!þeirra!í!lífinu!og!
skiptir!máli!að!nemendur!séu!sáttir!við!sjálfan!sig,!rétt!eins!og!þeir!eru.!!

Við! samningu! kennsluverkefnanna! fyrir! námsefnið! Eins' og' þú' ert! var!
leitast!við!að!hafa!þau!fjölbreytt!og!skapandi! til!að!auka! líkur!á!því!að!allir!
nemendur! gætu! notið! sín.! Áhersla! er! lögð! á! jákvæða! sjálfsmynd! sem!
einkennist!af!sjálfsvirðingu!og!sjálfsöryggi,!að!nemendur!standi!með!sjálfum!
sér,!treysti!á!eigið!innsæi!og!séu!ánægðir!með!sjálfan!sig.!Nemendur!vinna!
verkefni!sem!efla!hæfni!þeirra!í!samvinnu,!þeir!brjóta!krefjandi!viðfangsefni!
til! mergjar,! tengja! nýja! þekkingu! við! fyrri! þekkingu! og! reynslu! og! draga!
ályktanir! út! frá! því.! Námsefnið! byggir! á! kennsluaðferðum! leiklistar! ásamt!
öðrum! fjölbreyttum! kennsluaðferðum! og! krefst! það! ekki! formlegrar!
menntunar! í! leiklist.!Með!því!að!samþætta! lífsleikni!með!kennsluaðferðum!
leiklistar! er! vonandi! hægt! að! styrkja! kennsluna! enn! frekar! og! nemendur!
öðlast!aukinn!skilning!á!námsefninu.!Flestir,!ef!ekki!allir!nemendur!búa!yfir!
einhverri! hæfni! til! að! túlka! og! tjá! eigin! tilfinningar! og! annarra! og! nýtast!
kennsluaðferðir! leiklistar! þar! vel! þar! sem! nemendur! fara! inn! í! ímyndaðan!
heim! í! leiklist!og! setja! sig! í! spor!annarra! í! tengslum!við!námsefnið.!Það!er!
von! höfundar! að! bæði! kennarar! og! nemendur! hafi! gagn! og! gaman! af!
námsefninu!og!geti!nýtt!sér!það!í!kennslu.!!
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Nú' þegar' endalokin' nálgast,'múrarnir' hrynja' og' tjöldin' fjalla,'
segi' ég' hreint' út:' ég' hef' lifað' undir' fullu' tungli,' ferðast' um'
himinhvolf' og' undirdjúp.' Ég' hef' elskað,' ég' hef' hlegið,' ég' hef'
grátið'og'nú'þegar'tárin'streyma'og'allt'er'svo'gaman,'segi'ég:'
ég'gerði'það'á'minn'hátt.'
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