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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig lífsleiknikennslu á miðstigi 

er háttað í fjórum grunnskólum á landinu. Í því samhengi er sjónum sérstaklega beint 

að tveimur þáttum en það eru sjálfsmynd og félagsleg staða nemenda. Til þess að 

kanna það var ákveðið að skoða viðhorf fjögurra kennara á mikilvægi eflingu þáttana 

tveggja með því að skyggnast inn í lífsleikni kennslu þeirra. Eigindleg aðferðafræði í 

formi hálfopinna viðtala varð fyrir valinu sem rannsóknaraðferð.  

Markmið höfundar var einnig að skoða hvernig kennarar vinna og skipuleggja 

kennslu sína með þættina tvo í huga. Þar að auki var litið til áhrifa og árangurs 

kennslunnar sem og hvað betur mætti fara í að mati kennara. Höfundur leitast einnig 

við að kortleggja gagnlegt námsefni sem kennarar geta stuðst við í lífsleiknikennslunni 

og þannig öðlast ákveðna sýn á hvað hugnist þeim best.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á jákvæð viðhorf allra viðmælenda sem 

voru sammála um að styrking sjálfsmyndar og félagsfærni nemenda væri lykilatriði í 

lífsleiknikennslu. Vegna örrar samfélagsbreytinga kom í ljós sú afstaða að þörfin væri ef 

til vill meiri eða mikilvægara en áður að taka á félagslegum þáttum nemenda í 

grunnskólum í dag. 

 Það sem allir viðmælendur áttu einnig sameiginlegt var að þeim fannst að 

skipuleggja þyrfti kennslustundir á sem fjölbreyttastan hátt með umræðum þar sem rík 

áhersla væri lögð á tjáningu nemenda. Kennarar skipulögðu vinnu sína með ólíkum 

hætti og svo virtist sem kennslan tæki talsvert mið af því hvernig nemendahópurinn var 

samsettur. Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þó virðist sem 

lífsleiknikennslan geti skilað árangri og haft áhrif að sögn kennara. Notkun kennslubóka 

virðist vera í lágmarki, en aðeins fjórir titlar komu til tals í rannsókninni.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar um gagnsemi námsefnis telur rannsakandi að 

agastefna hvers skóla skipi stærstan þátt kennslunnar sem og ýmis verkefni kennara 

sem reynst hafa þeim vel í gegnum tíðina. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

lífsleiknikennsla geti gegnt ákveðnu forvarnargildi og í ljósi þess telur rannsakandi afar 

þarft að skoða nánar stöðu lífsleikninnar í dag og styðja betur við bakið á kennurum til 

eflingar fagmennsku þeirra á þessu sviði.  
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Abstract 

Strengthening the Self-Esteem and Social Status of Students through Life Skills 

Education: “It’s hard to build up healthy self-esteem in a child if they are immediately 

ruled out by the smallest mistake”. 

The main goal of this project is to get an overview of life skills education in four 

elementary schools in Iceland, with the primary areas of focus being the development 

of self-esteem and the strengthening of social skills in students. It was decided to 

explore the perspectives of four teachers on the importance of enhancing these two 

factors by examining their life skills teaching methods. A qualitative methodology in the 

form of a semi-open interviews was therefore chosen for this inquiry.  

A secondary goal is to examine how the teachers work and organize their teaching 

with these two factors in mind and to assess the impact and effectiveness of said 

teaching, as well as generate suggested improvements. The author also strives to map 

out learning materials that could be useful for the teachers in their life skills education 

curriculum, thereby gaining a better understanding of their preferences. 

The results of this project showed a positive attitude from all interviewees to life 

skills education, and that strengthening the self-esteem and social skills of students 

were considered key elements. The teachers also stressed that the need to focus on 

the social aspects of students today is more important than ever due to rapid changes 

in society. 

Other results of the project show that the composition of the student group has a 

significant impact on how the teachers plan their lessons. And that, even though the 

interviewees organize their lesson in a wide variety of ways, they all agree on the 

importance of discussion and expression in the classroom. Additionally, the use of 

textbooks seems to be minimal, with only four titles included in the study.  

Each school's discipline model also seems to play a crucial role in the teachers’ 

choices while planning their life skills lessons, as well as the inclusion of various projects 

that the interviewees feel have proven to be successful in the past. Although it is 

difficult to generalize too broadly based on the results of the study, it can be stated 

that life skills education seems to be highly effective and influential according to the 

teachers interviewed. 

Life skills education can represent a certain value of prevention and in accordance 

with that the researcher suggests there is a great need to take a closer look at the life 
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skills curriculum in schools today. Teachers clearly need more support in the field as 

well as enhancement to their continued professional development. 
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1 Inngangur 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hvernig lífsleiknikennsla á miðstigi í fjórum 

grunnskólum á landinu fer fram. Sjónum er sérstaklega beint að sjálfsmynd og 

félagslegri stöðu nemenda. Ástæður þess að einblínt er sérstaklega á þessa tvo þætti 

eru fyrst og fremst þær að samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og áhersluþáttum í 

grunnskólalögum bera skólar ábyrgð og skyldur til þess að vinna með þessa tvo þætti. 

Mikilvægt er að nemendur öðlist raunsæja og heilbrigða sjálfsmynd, þekki eigin 

tilfinningar, sínar sterku og veiku hliðar og hafi trú á eigin getu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Félagsfærni er einnig nefnd sem 

áhersluþáttur í grunnskólalögum, en heilbrigð sjálfsmynd er grundvöllur félagsfærni. 

Börn með góða félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda 

þeim og aðlaga sig breyttum aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 37). Grunnskólinn er því mikilvægur vettvangur þar sem allt starf og menning ætti 

að miðast að því að auka félagshæfni nemenda. 

Staðreyndin er einnig sú að aukin uppeldisleg ábyrgð hefur verið að færast yfir til 

grunnskólanna samfara aukinni atvinnuþátttöku beggja foreldra á síðustu áratugum. 

Þjóðfélagið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár en það sem einkennir einna 

helst nútímaþjóðfélag er áherslan á mikla samvinnu og samstarfshæfni einstaklinga. 

Ávinningur þess að fá fram mörg og mismunandi sjónarmið er mikill og skiptir traust 

miklu máli í því samhengi. Einnig er nauðsynlegt að leggja rækt við umburðarlyndi, 

tileinka sér sveigjanleika, finna leiðir til að samræma ólík sjónarmið og hagsmuni, leysa 

úr deilum og taka gagnrýni af skynsemi og yfirvegun. Allir þessir þættir tengjast 

sjálfsmynd einstaklinga sem og sterkri hæfni í félagslegum samskiptum. Þeir 

einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að tileinka sér slíka færni geta dregist aftur úr 

og orðið óvinsælir (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004). Í ljósi þess er afar mikilvægt að markviss kennsla í eflingu 

sjálfsmyndar og félagsfærni fari fram í grunnskólum landsins og full ástæða til að skoða 

nánar hvernig því er háttað.  

Einnig er vert að nefna að sýnt hefur verið fram á tengsl milli jákvæðs námsárangurs 

barna og jákvæðrar sjálfsmyndar (Embætti landlæknis, 2013). Ýmsar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að sá tími sem úthlutaður er til kennslu í lífsleikni er oft notaður til 

þess að vinna upp verkefni tengd öðrum fögum og að margir kennarar séu óöruggir 

þegar kemur að lífsleiknikennslu (Aldís Yngvadóttir, 2010).  
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Í ljósi þess er afar mikilvægt að rannsaka þetta efni nánar, kanna viðhorf kennara til 

kennslunnar og hvort markviss kennsla og efling þessara þátta fari fram í skólum 

landsins eins gert er ráð fyrir. Einnig verður lögð áhersla á að komast að því hvernig 

kennarar skipuleggja kennsluna með eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni í huga, hvort 

hún beri árangur og hafi áhrif og hvað betur mætti fara í kennslunni. Einnig var 

námsefni skoðað sérstaklega og þá hvað af því kennarar telji að henti best til 

kennslunnar.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við með viðtölum við starfandi 

grunnskólakennara eru því þessar: 

1. Hvers vegna er mikilvægt að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og styrkja félagslega 

stöðu barna í grunnskólum eins og námskráin gerir ráð fyrir?  

Til þess að svara spurningunni eru eftirfarandi undirspurningar lagðar til grundvallar.  

2. Hvernig skipuleggja og kenna kennarar lífsleikni með þessa þætti í huga?  

3. Hvað hefur borið árangur í kennslunni og hvað mætti betur fara?  

4. Hvaða námsefni hefur gagnast best við að stuðla að eflingu sjálfsmyndar og 

félagslegrar stöðu? 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Verkefninu er skipt upp í 6 kafla. Í inngangi er viðfangsefni, markmiði og mikilvægi 

rannsóknar lýst, sett fram og stutt með fræðilegum rökum. Einnig er fjórum 

rannsóknarspurningum varpað fram sem leitað verður svara við í rannsókninni.  

Í öðrum kafla verkefnisins er fræðilegum bakgrunni lífsleikninnar gerð skil, saga 

hennar í námskrám og mikilvægi greinarinnar. Stuttlega verður gerð grein fyrir fyrri 

rannsóknum sem tengjast verkefninu, eins og viðhorfum til lífsleikni og stöðu hennar í 

skólum. í framhaldi verður fjallað nánar um þættina tvo, sjálfsmynd og félagsfærni. 

Einnig verður skoðað námsefni og úrval kennsluefnis sem stendur til boða að nota í 

kennslu til að efla framangreinda þætti. Í lok fræðilega hlutans er gert grein fyrir 

nokkrum agastefnum sem stuðst er við í lífsleiknikennslu í grunnskólum.  

Í þriðja kaflanum er aðferðafræði þeirri sem rannsóknin byggist á lýst. 

Rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði eru gerð skil, þar sem bæði kostir og gallar 

rannsóknarsniðsins verða dregnir fram. Því næst verður gagnaöflun og framkvæmd lýst 

og þar á eftir vali á vettvangi og þátttakendum. Í framhaldi verður gerð grein fyrir 

úrvinnslu gagna, eða gagnagreiningu rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað um 

réttmæti og áreiðanleika, siðferðileg atriði og leyfi. Niðurstöður eru kynntar í fjórða 

kafla, umræður í þeim fimmta og lokaorð í þeim sjötta.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Skilgreining á lífsleikni 

Uppruna orðsins lífsleikni má rekja til enska hugtaksins „life skills“ eða „life skills 

education“ (Aldís Yngvadóttir, 2002). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur sett 

fram almenna skilgreiningu á hugtakinu lífsleikni en hún hljómar svona: „Lífsleikni er 

geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir 

okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs“ (Weisen, o.fl., 1997, bls. 1).  Í 

grein Weisen og o.fl. (1997) þar sem skilgreininguna hér að ofan mátti finna er tekið 

saman efni sem leggur áherslu á hvernig eigi að kenna lífsleikni skólum. Þar er meðal 

annars settur fram ákveðin kjarni færniþátta í lífsleiknikennslu sem talið er nauðsynlegt 

að kenna og þjálfa með börnum. Þeir þættir eru: að taka ákvarðanir, að leysa vandamál, 

skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, árangursrík samskiptahæfni, færni í mannlegum 

samskiptum, sjálfsvitund, færni til að sýna samhygð, geta til að takast á við tilfinningar 

sínar, álag og streitu. Til þess að hægt sé að leggja áherslu á framangreinda færniþætti 

er talið æskilegt að nota virkar og nemendamiðaðar kennsluaðferðir í 

lífsleiknikennslunni. Í þessari sömu grein Weisen og félaga (1997) kemur einnig fram að 

kjarni hugmyndafræði lífsleikninnar, samkvæmt WHO sé meðal annars byggð á 

kenningu Bandura um félagslegt nám. Í kenningunni er gengið út frá því að börn og 

unglingar læri af fólki í kringum sig með því að fylgjast með hegðun þeirra og þeim 

afleiðingum sem hegðun getur haft í för með sér. Félagsnámskenning Bandura snýst því 

um það að nám sé sprottið af virkri öflun, úrvinnslu og uppbyggingu reynslu. (Weisen, 

o.fl., 1997)  

Skilgreining WHO á hugtakinu lífsleikni er fremur almennt orðuð, en gefur jafnframt 

ákveðna hugmynd um mikilvægi ýmissa þátta sem tengjast bæði einstaklingnum 

sjálfum og samfélaginu. Í bók Erlu Kristjánsdóttur, Jóhanns Inga Gunnarssonar og 

Sæmundar Hafsteinssonar (2004) lýsa þau einstaklingsbundnum og samfélagsmiðuðum 

áherslum lífsleikninnar. Sú einstaklingsbundna felur í sér að styrkja einstaklinginn til 

athafna og ákvarðana, gera honum kleift að ná markmiðum sínum og yfirleitt bjarga 

sér. Sú samfélagsmiðaða snýst hinsvegar um að rækta hæfni til að aðlagast, geta lifað 

og starfað með öðrum og axlað ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu. Þessar 

áherslur, sem snúa bæði að einstaklingi og samfélagi tengjast óhjákvæmilega og gegna 

mikilvægu hlutverki í lífsleiknikennslu.  



 

13 

 Gildi og tilgangur lífsleiknikennslu í skólum landsins er í raun fyrst og fremst sá 

að sýna og kenna nemendum aðferðir sem gera þeim kleift að verða enn leiknari í lífinu. 

Með því er átt við að auka þekkingu, þroska og sjálfsvitund þeirra. Talið er æskilegt að 

byrja snemma í æsku og þar með leggja grunn hjá börnum að auknu sjálfstrausti, 

sjálfsvitund og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Markmiðið er einnig að leyfa 

nemendum að skynja að þeir hafi val og geti haft áhrif á hvað þeir vilji fást við í 

framtíðinni. Markmiðið með kennslu í lífsleikni er því að veita nemendum bæði 

stuðning og grunn sem þeir þurfa til að framkvæma og öðlast þekkingu sem getur gert 

þeim auðveldara að greina þá þætti sem valda neikvæðni og hvað skapar vellíðan og 

hamingju þeirra. Einnig er mikilvægt að leyfa nemendum að vera þau sjálf og vinna að 

sambandi sem byggist á tillitsemi, trausti og virðingu (María Jónasdóttir, 2012).  

Hugtakið lífsleikni er fremur nýtt af nálinni hér á landi en töluvert lengra er síðan 

fræðimenn fóru að setja fram hugmyndir sínar á þeim undirstöðum sem lífsleiknin 

gengur út frá í dag (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). Í grein sinni fjallar Aldís Yngvadóttir 

(2010) meðal annars um að hugmyndir að baki lífsleikni séu sóttar til ýmissa 

fræðigreina eins og heimspeki, siðfræði, sálfræði, félagsfræði og menntunarfræði. Til að 

mynda hefur siðfræði og sjálfsþekking verið viðfangsefni menntunar allt frá 

hugmyndum Platóns og Aristótelesar þaðan sem mörg af okkar helstu siðferðisgildum 

spretta (Kristján Kristjánsson, 2001). Samkvæmt aðalnámskrá um lífsleikni á að ríkja 

jafnvægi á milli hins siðferðilega sjónarmiðs sem einkennir skapgerðarmótun og hins 

sálræna sem einkennir félagsþroska- og tilfinninganám. Báðir þættirnir eru mikilvægir 

til þess að stuðla að jákvæðum þroska og getu einstaklinga til þess að þeir verði færir og 

virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Í handbók Erlu Kristjánsdóttur o.fl (2004) 

er lögð mikil áhersla á hugmyndir Daniel Goleman um tilfinningagreind sem hefur haft 

mikil áhrif á inntak lífsleikninnar ásamt fjölgreindakenningu Howard Gardners. Kristján 

Kristjánsson, siðfræðingur hefur þó gagnrýnt hugtakið tilfinningagreind og telur að 

hugmyndir Golemans skorti siðferðilega dýpt og einblíni um of á síðari sjónarmið í 

námskránni, eða því sálræna. Meðal raka Kristjáns er sú staðhæfing að tilfinningaþroski 

og siðferðisþroski séu óaðskiljanlegt ferli: „... það er því tómt mál að tala um 

tilfinningagreindan mann sem ekki er um leið dygðugur eða dygðugan mann sem ekki 

hefur fengið vel útilátið af tilfinningagreind“ (Kristján Kristjánsson, 2006, bls. 30). Í ljósi 

þess er mikilvægt að tryggt sé jafnvægi á milli siðferðilegra og sálrænna námsmarkmiða 

þegar hugað er að kennslu í lífsleikni, þar sem þessir tveir þættir tengjast 

óhjákvæmilega.  
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Aðrir frumkvöðlar sem sett hafa mark sitt á þær áherslur sem sjá má í 

lífsleiknikennslu á síðustu árum eru þeir Martin Seligman og Mihaly Csikszentmihalyi, 

frumkvöðlar jákvæðrar sálfræði, en hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði gengur meðal 

annars út frá því að jákvæðar tilfinningar hafi mikið að segja um líf einstaklinga og 

hamingju þeirra (Aldís Yngvadóttir, 2010). Aðrar erlendar kenningar hafa einnig haft 

áhrif á tilurð lífsleiknikennslu hér á landi. Um svipað leyti og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lagði áherslu á „life skills“ í kringum 1990, komu fram 

hugmyndir um áherslu á félags- og tilfinningatengda þætti í menntun, á ensku „social 

and emotional learning“. Í framhaldi af áherslum SEL (e. social and emotional 

learning“), eftir að rannsóknir sýndu fram á samhengi milli markvissrar lífsleiknikennslu 

og námsárangurs var sett fram hugtakið SEAL (e. social, emotional, and academic 

learning). Í gegnum árin hafa aðrar áherslur bæst inn í lífsleiknikennslu eins og 

siðferðilegir þættir og borgaravitund (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

2.2 Saga lífsleikninnar í námskrám 

Við útgáfu aðalnámskrár árið 1989 fóru nýjar hugmyndir að skjóta upp kollinum þar 

sem áherslur framsæknistefnunnar, „prógressívisma“ urðu sýnilegri og einkenndu 

menntaumræðuna hér á landi. Hugmyndirnar einblíndu meðal annars á 

nemendamiðaðra nám, opna skóla, skapandi skólastarf og aukin tengsl við veruleikann 

(Meyvant Þórólfsson, 2015). Í námskránni undir kaflanum „aðrir námsþættir“ var meðal 

annars lögð áhersla á mannréttindi, félagsmál, jafnréttisfræðslu, umhverfismennt og 

fleira sem eflaust mætti segja að væri upphaf sumra áhersluatriða sem nú skipa 

námsgreinina lífsleikni (Meyvant Þórólfsson, 2015). 

Árið 1999 var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla sem var mun viðameiri og ítarlegri 

en eldri námskrár. Í öllum greinum voru markmið skýr og gefin út í heftum. Lífsleikni var 

ein af þeim greinum en í formála aðalnámskrárinnar 1999 er talað um að lífsleiknin sé 

ný námsgrein í íslenskum grunnskólum á þeim tíma. Íslensk menntayfirvöld gerðu sér 

grein fyrir því að veita þyrfti börnum og ungmennum ýmsa fræðslu sem stóð utan 

hefðbundinna námsgreina. Einnig var eitt af markmiðum lífsleiknikennslunnar að koma 

til móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Í 

fyrstu var miðað við að kennsla í greininni færi fram að lágmarki eina kennslustund í 

viku frá og með 4. bekk til lok grunnskóla. Þar fyrir utan var það á valdi stjórnenda hvers 

skóla fyrir sig hvort kennslan færi fram oftar í viku. Með því að gera lífsleikni á þessum 

tíma að sérstakri námsgrein var verið að svara kalli nútímans um að búa nemendur 

betur undir að takast á við lífið (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 
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Meginviðfangsefni lífsleikninnar í aðalnámskrá frá 1999 var í raun tvískipt. Fyrri 

viðfangsefnin sjálfsþekking, þroski og mannrækt voru meginkjarninn. En þessum 

viðfangsefnum var gefið heitið sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll. Síðari 

viðfangsefnin, samfélag, umhverfi, náttúra og menning eru einnig mikilvæg en áttu að 

bjóða upp á aukinn sveigjanleika í útfærslu hvers skóla fyrir sig. Lokamarkmið beggja 

viðfangsefna lífsleikninnar í námskránni átti að gefa heildarmynd af því sem stefnt var 

að með lífsleikni í grunnskólum, bæði það sem nemendur eiga að geta tileinkað sér og 

hverju grunnskólar landsins skuli stefna að (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999).  

Aðalnámskráin frá 1999 var í gildi allt til ársins 2011, hinsvegar var gefið út nýtt hefti 

greinarinnar árið 2007 þar sem nokkrar áherslubreytingar voru gerðar. Meginbreytingin 

var sú að í greininni átti að auka áherslu á fjármálafræðslu, náms- og starfsfræðslu, 

mannréttindi og að efla borgaravitund (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Einnig var tekið 

þar fram að þótt formleg lífsleiknikennsla ætti ekki að hefjast fyrr en í 4. bekk þá eigi sér 

samt sem áður stað lífsleiknikennsla í yngri bekkjum grunnskólans. Nám yngstu 

barnanna var talið samofið markmiðum sem skilgreina mátti sem lífsleikninám. Einnig 

er tekið fram að við útfærslu greinarinnar í skólum sé mikilvægt að hafa í huga 

samþættingu hennar við aðrar greinar vegna þess að slík samþætting er talin geta gefið 

efninu aukna persónulega dýpt og merkingu og um leið aukið margbreytni 

kjarnaviðfangsefna í lífsleikni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

Námsgreinin fékk að standa sem sjálfstæð námsgrein allt til ársins 2011, þegar 

núgildandi aðalnámskrá var gefin út var ákveðið að fella hana undir námsvið 

samfélagsgreina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Greinarnar sem um 

ræðir eru: saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og 

siðfræði. Greinarnar eiga það allar sameiginlegt að fjalla um samfélög og menningu á 

upplýsandi og gagnrýninn hátt þar sem jafnrétti, lýðræði, umhyggja og virðing hafa 

mikla þýðingu í kennslu og fræðslu nemenda (Mennta- og menningarmálaruneytið, 

2013).  

2.3 Mikilvægi lífsleiknikennslu 

Eins og komið hefur fram er markmið lífsleiknikennslu að auka þekkingu, þroska og 

sjálfsvitund nemenda, leggja grunn að auknu sjálfstrausti, sjálfsvitund og virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum (María Jónasdóttir, 2012). Allir þessir þættir eru mikilvægir og 

æskilegt að börn og ungmenni tileinki sér þá eins snemma og hægt er á lífsleiðinni. 

Markviss lífsleiknikennsla í grunnskólum er því afar mikilvæg og þörf innan veggja skóla 
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hér á landi. Enda er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan nemenda forsenda þess að 

nám fari fram.  

Vegna örra samfélagsbreytinga undanfarna áratugi er eflaust ástæða til þess að 

leggja auknar áherslu á lífsleikni í skólastarfi. Breytingarnar sem um ræðir eru til að 

mynda auknar kröfur, vaxandi neysluhyggja, aukin samfélagsleg vandamál af ýmsum 

toga, aukin tíðni þunglyndis og geðraskana og áfengis- og fíkniefnaneyslu, 

hegðunarvandi, agaleysi og aukin tíðni kynsjúkdóma meðal ungs fólks. Einnig hafa 

komið fram síhækkandi tölur um fjölda unglinga sem reynt hafa sjálfsvíg (Aldís 

Yngvadóttir, 2002).  

Þar sem börn og ungmenni verja mestmegnis af degi sínum innan veggja skólans, 

ber að efla heilbrigði, stuðla að markvissri velferð og vellíðan og hlúa að þroska þeirra í 

öllu skólastarfinu. Það má gera með því að leggja áherslu á; „... jákvæða sjálfsmynd, 

hreyfingu, næringu, hvíld, andlegan vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, 

kynheilbrigði og skilning á eigin tilfinningum og annarra“ (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Á alla þessa þætti er lögð áhersla í 

lífsleiknikennslu í grunnskólum. Mikilvægi þess að fram fari nám í samræmi við þessar 

áherslur er einnig tekið fram í 24. grein grunnskólalaga, en þar kemur fram að í 

aðalnámskrá grunnskóla skuli leggja áherslu á; „... líkamlega og andlega velferð, 

heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og umhverfi“. Einnig kemur fram að; „ í 

öllu skólastarfi skuli stuðla að heilbrigðum lífsháttum og taka mið af persónugerð, 

þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins“ (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Megináhersla lífsleikninnar er að nemendum líði vel, bæði andlega og líkamlega. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli vellíðunar og námsárangurs, svefns og 

námsárangurs og matarvenja og námsárangurs svo eitthvað sé nefnt (Embætti 

landlæknis, 2014; Raappana, 2013; Sigrún Ágústsdóttir, 2004 og Sapere, 2012). Á 

heimasíðu landlæknisembættisins má finna handbók um geðrækt og þr kemur fram 

eftirfarandi: 

Tilfinningaleg heilsa og vellíðan barna og unglinga leggur grunn að velferð 

þeirra í lífinu. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

er góð geðheilsa og líðan undirstaða þess að geta notið lífsgæða, vera fær um 

að finna tilgang með lífinu og vera virkur og skapandi einstaklingur í samfélagi 

með öðrum. Með því að efla færni barna og unglinga til þess að ráða við, skilja 

og tjá tilfinningar sínar, vera í góðum tengslum við aðra, finna eigin styrkleika 
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og læra sjálfsstjórn og þrautseigju, er hlúð að geðheilsu þeirra og vellíðan sem 

m.a. skilar sér í betri námsárangri og farsæld í lífinu (Embætti landlæknis, 

2013, bls. 51).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) leggur einnig áherslu á mikilvæg gildi sem tengjast 

lífsleikni, en þau eru jákvæð samskipti, virðing og umhyggja, vinátta og kærleikur, 

réttlæti og umburðarlyndi. Öll þessi gildi tengjast þeirri megináherslu hversu mikilvægt 

það sé að efla samskiptahæfni barna, sjálfsvirðingu þeirra, siðferðiskennd og samstöðu 

sem leiðir til betri andlegra líðanar. Lífsleiknikennsla gegnir einnig mikilvægu 

forvarnarhlutverki þar sem kennslan getur verið lykilþáttur í því að hjálpa ungu fólki að 

forðast fíkniefni, ofbeldi, ótímabært kynlíf og aðra neikvæða hegðun (Elias, o.fl., 1997).  

2.4 Viðhorf til lífsleikni og staða hennar í skólum 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum tveggja rannsókna þar sem skoðuð 

voru viðhorf til lífsleikni og stöðu hennar í skólum. Í grein Noddings (2005) er til að 

mynda skólakerfi nútímans gagnrýnt fyrir að hafa ekki tekið nægilegt mið af þeim 

gríðarlega miklu samfélagsbreytingum sem orðið hafa eftir síðari heimstyrjöldina með 

hugtakið umhyggju að leiðarljósi. Vissulega hefur margt breyst síðan greinin var skrifuð, 

en þó má greina á nýlegri rannsóknum, til að mynda rannsókn Aldísar Yngvadóttur 

(2010) að mörgu þarf að breyta og bæta og að misjafnt sé á milli skóla hvernig 

lífsleiknikennslu sé háttað.  

Markviss kennsla og lífsleikniáætlun sem samkvæmt aðalnámskrá ætti að vera 

tiltæk í skólum landsins er því miður ekki fylgt nægilega eftir (Aldís Yngvadóttir, 2010). Í 

sömu grein Aldísar kom hinsvegar fram að lífsleiknikennsla fari fram í 90 % tilvika í 

öllum árgöngum þeirra skóla sem tóku þátt í rannsókninni. Viðhorf kennara og 

skólastjórnenda til lífsleikni var einnig mjög jákvætt en 97 % voru mjög eða frekar 

sammála því að mikilvægt væri að skólinn efldi félags- siðferðis- og tilfinningaþroska 

nemenda. Samkvæmt þessu ríkir almenn samstaða um mikilvægi lífsleikni sem 

námsgreinar í skólastarfi. Þrátt fyrir það leiddu niðurstöður í ljós að lífsleiknikennsla í 

skólum væri oft á tíðum samþætt öðrum greinum. Einnig var lang algengast að 

umsjónakennarar kenndu lífsleikni í umsjónarbekkjum sínum, eða í 77% tilvika. Á 

unglingastigi kom það fyrir að námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar kæmu að 

lífsleiknikennslu (Aldís Yngvadóttir, 2010). 

Af niðurstöðum í grein Aldísar Yngvadóttur (2010) má sjá að lífsleikni hefur áunnið 

sér góðan sess í skólastarfi því kennurum og stjórnendum þykir hún mikilvæg og þörf 
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námsgrein. Hins vegar kom í ljós ef miða má við ábendingar nokkurra viðmælenda að 

ekki sé allt sem sýnist í þessum efnum. Lífsleiknikennsla sé ekki nægilega skipuleg og 

markviss og tímarnir sem á að nýta í kennslu verði stundum undir eða nýttir til þess að 

vinna upp námsefni í öðrum fögum. Greinin virðist því ekki njóta sömu virðingar í 

skólastarfi og hefðbundnar bóknámsgreinar. Í ljósi þess er talið mikilvægt að skólar auki 

áherslu á gerð lífsleikniáætlunar til þess að hlúa betur að greininni. Rannsóknin hefur 

gefið talsvert mikla innsýn í stöðu lífsleikninnar í íslensku grunnskólakerfi og þær 

væntingar sem skólastjórnendur og kennarar hafa til greinarinnar (Aldís Yngvadóttir, 

2010).  

2.5 Sjálfsmynd 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir kenningum og rannsóknum á sviði sjálfsmyndar. 

Gerð verður grein fyrir áhrifum sjálfsmyndar og mikilvægi góðs sjálfsmats fyrir 

einstaklinga og í því samhengi vitnað í fræðirit sem leggja áherslu á þau áhrif sem góð 

sjálfsmynd hefur. Einnig verður fjallað um kenningar fræðimanna um þróun 

sjálfsmyndar.  

Hugmyndir okkar, bæði meðvitaðar og ómeðvitaðar sem við höfum um okkur 

sjálf,kallast sjálfsmynd. Þessar hugmyndir byggjast á líkamlegum og andlegum 

eiginleikum, kostum okkar og göllum. Það álit sem við höfum á okkur sjálfum, það er 

sjálfsmatið endurspeglar skoðun okkar á sjálfsmyndinni og hefur áhrif á tilfinningar 

okkar og hegðun (Branden, 2003).  

Þessar hugmyndir hafa töluverð áhrif á framtíð og örlög einstaklinga, þar sem þær 

eiga þátt í því að móta og hafa áhrif á val og ákvarðanir í lífinu. Þess vegna er mikilvægt 

að stuðla að því að börn og ungmenni bæti sjálfsmat sitt og öðlist þar af leiðandi aukið 

sjálfstraust og sjálfsvirðingu. Í bók Branden (2003) er fjallað um vakandi sjálfsvitund 

sem er talin vera undirstaða sjálfstrausts og sjálfsvirðingar. Með vakandi sjálfsvitund er 

átt við að einstaklingar temji sér ákveðið hegðunarmynstur þar sem hugarfarið er í 

öndvegi. Jákvætt hugarfar er það sem gerir okkur fyrst og fremst kleift að ná árangri og 

þeim markmiðum sem við setjum okkur í lífinu.  

Neikvæð sjálfsmynd einstaklinga getur leitt til margra sálfræðilegra vandamála eins 

og kvíða og þunglyndis, sjálfsmorðshugleiðinga, tilfinningalegs vanþroska, 

kynlífstengdra vandamála, hræðslu við náin kynni, hræðslu við velgengni, lélegs 

árangurs í námi, misnotkunar á áfengi og fíkniefnum og til glæpa og ofbeldis. Því fer það 

ekki á milli mála að sú skoðun sem við höfum á sjálfum okkur hefur afgerandi áhrif á allt 
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okkar líf, hvernig við stöndum okkur í vinnu og námi, sem foreldrar og í samskiptum við 

hitt kynið (Branden, 2003).  

 Hamingjusamir einstaklingar með sterka sjálfsmynd eru sjálfsábyrgir þar sem 

þeir taka ábyrgð á eigin líðan. Þessir einstaklingar eiga auðveldara með að framkvæma 

hluti og taka ábyrgð á gerðum sínum. Þeir hugsa í lausnum og breytingum um hvað sé 

hægt að gera til þess að lagfæra mistök sín. Aftur á móti eiga einstaklingar með slæma 

sjálfsmynd það til að kenna öðrum um mistök sín, eiga erfitt með að líta í eigin barm og 

leysa vandamál sem kunna að koma upp. Einnig er algengt að einstaklingar með slæma 

sjálfsmynd telji sig bera ábyrgð á líðan annarra (Elva Björk Ágústsdóttir, 2014). 

Mikilvægi þess að efla og auka sjálfsmynd nemenda í grunnskólum landsins er því 

óumdeilanlegt og í raun, líkt og Branden, (2003, bls.11) orðaði það „höfuðskilyrði fyrir 

góðu lífi“.  

2.5.1 Þróun sjálfsmyndar 

Margir fræðimenn hafa rannsakað og sett fram hugmyndir um sjálfsmynd einstaklinga 

og mikilvægi hennar. George Herbert Mead rannsakaði til að mynda sjálfið og hvernig 

félagsleg reynsla mótar sjálfsmynd barna (Mead, 1967), en hann benti á að sjálfsmynd 

barna geti byggst að miklu leyti á viðhorfum þeirra aðila sem hafa djúpstæðustu áhrifin 

á þau, en það eru til dæmis foreldrar, kennarar og vinir (Erla Kristjánsdóttir, o.fl., 2004). 

Carl Rogers hafði svipaðar hugmyndir og Mead, en hann taldi að sjálfið mótist af allri 

reynslu manneskjunar í lífinu þar sem tilfinningar, langanir og skynjun fléttast inn í, 

meðvitað eða ómeðvitað. Sjálf manneskjunar þurfi því að halda jafnvægi sem byggist á 

þremur þáttum, sjálfssamræmi, sjálfsbirtingu og væntumþykju foreldra. Sjálfssamræmi 

og sjálfsbirting felst í tilhneigingu mannlegs eðlis til að þroskast áfram þar sem öll 

reynsla styrkir einstaklinginn. Rogers taldi einnig að öll börn þarfnist skilyrðislausrar 

ástar frá foreldrum sínum þar sem virðing, hlýja, viðurkenning, jákvætt viðhorf og 

samúð er höfð að leiðarljósi (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Vistfræðikenning 

Bronfenbrenner gerir einnig ráð fyrir því að áhrif frá umhverfinu get haft áhrif á 

einstaklinga og þar með sjálfsmynd þeirra. Í því samhengi gegnir grunnskólinn stóru 

hlutverk í lífi nemenda, þar eyða þau miklum tíma og hann er mikilvægur staður í 

nærumhverfi þeirra (Bronfenbrenner, 1979).  

Eins og komið hefur fram eiga einstaklingar sem hafa sterka sjálfmynd auðveldara 

með að framkvæma hluti og taka ábyrgð á gerðum sínum. Slík hegðun tengist því 

óhjákvæmilega hugtakinu trú á eigin getu (e. self efficacy) sem sálfræðingurinn Albert 

Bandura vakti athygli á. Skilgreining hugtaksins felst í færni fólks til að skipuleggja og 



20 

framkvæma hluti sem teljast nauðsynlegir. Hér er ekki átt við almenna hæfni heldur 

færni í ákveðnum verkefnum. Margir þættir geta haft áhrif á trú okkar á eigin getu eins 

og bein reynsla og sú upplifun okkar hvernig framkvæmd ákveðinna verkefna gekk hjá 

okkur. Einstaklingar sem hafa sterka trú á eigin getu sýna seiglu og gefast síður upp við 

mótlæti. Þeir sem hafa litla trú vanmeta getu sína, líður verr þegar illa gengur og velta 

sér lengur upp úr mistökum sínum (Bandura, 1997).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir vann að þróunarverkefninu, „Hlúð að félags- og 

tilfinningaþroska nemenda“ sem miðar að styrkingu sjálfsmyndar og samskiptahæfni 

barna. Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins á rætur að rekja til fræðimannanna Jeans 

Piaget og Lawrence Kohlbergs og kenninga þeirra um það hvernig einstaklingar öðlast 

æ dýpri vitsmunalega, félagslega og siðferðilega þekkingu og skilning í gegnum árin, þ.e 

hugsmíðahyggjan í hnotskurn. Þroski einstaklinga mótast ekki bara af umhverfinu 

heldur veltur einnig á okkur sjálfum. Hann snertir því líffræðilega eiginleika okkar frá 

fæðingu, hugarstarfsemi og hegðun ásamt samskiptum við fjölskyldu, vini og tengsl við 

skóla, samfélag, sögu og menningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Margir aðrir fræðimenn hafa einnig sett mark sitt á þróun sjálfsmyndar einstaklinga 

eins og John Mayer og Peter Salovey, en þeir settu fram hugtakið tilfinningagreind. 

Samkvæmt þeim vísar tilfinningagreind til hæfni í að viðurkenna tilfinningar, tengsl 

þeirra og grunn rökhugsunar í leit að lausnum á vanda. Daniel Goleman sálfræðingur 

bætti síðar við skilgreiningu þeirra, en hann taldi að tilfinningagreind feli í sér að þekkja 

eigin tilfinningar, hafa stjórn á þeim og hvetja sjálfan sig. Einnig væri mikilvægt að 

þekkja tilfinningar annarra og vera fær í samskiptum. Einstaklingur sem er fær í þessum 

þáttum hefur þróað með sér jákvæða sjálfsmynd. (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) 

2.6 Félagsfærni 

Einstaklingar með neikvæða sjálfsmynd geta átt í erfiðleikum í samskiptum við annað 

fólk (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Eins og tekið hefur verið fram 

er félagsfærni einn af áhersluþáttum í grunnskólalögum, en heilbrigð sjálfsmynd er 

grundvöllur félagsfærni og því tengjast þessi hugtök óhjákvæmilega. Börn með góða 

félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga 

sig breyttum aðstæðum. Grunnskólinn er því mikilvægur vettvangur til að vinna að slíkri 

hæfni nemenda, en þroskuð félagsfærni er; „...grunnur að lífshamingju og lífsfyllingu 

hvers einstaklings“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Margir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið félagsfærni (e. social skills) og verður 

nokkrum þeirra gerð skil hér til þess að varpa ljósi á hvað felist í því. Það að geta átt í 
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jákvæðum mannlegum samskiptum við aðra hefur verið kallað félagsfærni, en það lýsir 

sér sem svo að einstaklingurinn eigi auðvelt með samvinnu við aðra, bæði í leik og starfi 

sem og að leysa ýmis vandamál og ágreiningsefni. Félagsfærni lærist á óformlegan hátt 

snemma á lífsleiðinni með því að fylgjast með samskiptum annarra og því að eiga í 

samskiptum við aðra (Cartledge og Kleefeld, 2002). Skilgreining Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2007) á hugtakinu er svipuð og þeirra Cartledge og Kleefeld, en hún 

bendir á dæmi um hæfni í samskiptum: 

Hvernig við vinnum með öðrum, leysum ágreiningsmál, sýnum hjálpsemi 

(merki um félagsþroska); hvernig við finnum til með öðrum, sýnum samúð og 

samlíðan (merki um tilfinningaþroska) og hvernig við hugum að því hvað sé 

réttlátt og sýnum sanngirni (merki um siðferðiskennd). Að sjálfsögðu tvinnast 

þessir þroskaþættir saman, auk vitsmunaþroska og málþroska. Skaphöfn 

fólks og sjálfsmynd, uppeldi og samfélagsgerð skipta ljóslega einnig miklu um 

samskiptahæfni þess (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38).  

Skilgreining Erlu Kristjánsdóttur, Jóhanns Inga Gunnarssonar og Sæmundar 

Hafsteinssonar (2004) á félagsfærni felst í því að einstaklingur sé fær í samskiptum, 

þekki tilfinningar annarra og ráði við náin sambönd.  

Þar sem lausn ágreiningsmála á oftast við í skilgreiningum á hugtakinu félagsfærni er 

vert að benda á átta áhersluþætti sem miða að hæfni einstaklinga til þess að leysa 

ágreining (e. Social desision-making skills). Þessir þættir fela í sér hæfni til þess að taka 

eftir tilfinningum annarra, bera kennsl á vandamál og setja sig í spor annarra, ákvarða 

og setja sér markmið, huga að mismunandi kostum og lausnum og sjá fyrir mögulegar 

afleiðingar gerða sinna. Í framhaldi þarf að velja bestu lausnina, skipuleggja framkvæma 

og kanna mögulegar hindranir og að lokum taka eftir hvað gerist, nota upplýsingarnar 

og læra af reynslunni (Elias o.fl, 1997).  

Sumir fræðimenn hafa notast við hugtakið félagsleg hæfni (e. social competence), 

en svo virðist sem oft sé ekki gerður mikill greinarmunur á milli hugtakanna félagsfærni 

og félagshæfni. Jakob Smári (1993) skilgreinir hugtakið félagslega hæfni sem hæfni til 

að tjá bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í samskiptum. Sá sem er félagslega 

hæfur áttar sig vel á aðstæðum og gerir sér grein fyrir því hvernig líklegt sé að hegðun 

hans mæti jákvæðum viðbrögðum. Hann skiptir félagslegri hæfni í þrjá meginþætti, en 

þeir eru tjáningarhæfni, sem felst í bæði tjáningu í orðum og án orða, tjáningu eigin 

tilfinninga, óska eða skoðana. Annar þátturinn er túlkunarhæfni sem felur í sér hæfni til 

að túlka orð og hegðun annarra. Þriðji þátturinn er hæfni til að bregðast við í samræmi 
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við aðstæður, það er hæfni til þess að velta fyrir sér margs konar möguleikum til 

athafna og velja úr þeim hvað sé best að gera og segja við ákveðnar aðstæður (Jakob 

Smári, 1993). 

Einstaklingar með veika sjálfsmynd forðast oft félagskap annarra, draga sig í hlé og 

jafnvel einangrast (Erla Kristjánsdóttir, o.fl.,  2004). Slíkir einstaklingar geta verið að 

glíma við félagsfælni. Langvarandi félagsfælni getur haft áhrif á hvernig einstaklingar 

bera sig að í félagslegum samskiptum og einfaldir hlutir eins og að hefja samræður og 

jafnvel ljúka þeim geta reynst þeim erfiðir. Einstaklingar sem þjást af félagsfælni 

vanmeta oftast eigin færni og því getur verið gagnlegt að vinna með einstaklinginn 

(Jakob Smári, e.d.), sem vel má gera með því að styrkja félagslega stöðu þeirra í 

lífsleiknikennslu í grunnskólum. 

2.7 Námsefni í lífsleikni  

Í lífsleiknikennslu er lögð áhersla á að styrkja einstaklinginn, hvetja hann til að nýta 

hæfileika sína, bera ábyrgð og setja sér markmið (Erla Kristjánsdóttir, o.fl., 2004). Við 

notkun námsefnis og miðlun þess skipta aðferðir og þekking kennarans gífurlega miklu 

máli svo markviss lífsleiknikennsla fari fram (Aldís Yngvadóttir, 2009a). Eins og fram 

hefur komið skiptir þátttaka nemenda höfuðmáli og þess vegna mikilvægt að kennari 

hafi áhrif á trú nemenda á eigin getu. Þar spilar hvatning og hrós stórt hlutverk. Til að 

efla sjálfsmynd barna er því mikilvægt að hvetja þau áfram og nota hrós, sem kennarar 

geta gert til dæmis með því að benda þeim á fyrri árangur og hvetja þau áfram þegar 

þau reyna sjálf (Elva Björk Ágústsdóttir, 2015). Þekking kennarans á námsefni og 

áhugahvöt hans spilar því stóran þátt í hvernig kennslunni er háttað. Í þessum kafla 

verður námsefni í lífsleikni skoðað nánar og athugað það úrval sem kennarar geta nýtt 

sér við kennsluna.  

2.7.1 Bækur og kennsluaðferðir 

Eins og Aldís Yngvadóttir fjallar um í meistaraprófs verkefni sínu (2009a) þá er hægt að 

styðjast við margar og fjölbreyttar kennsluaðferðir við kennslu í lífsleikni. Hún vitnar 

meðal annars í rit Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO (1993) þar sem lögð er 

áhersla á virkar og nemendamiðaðar kennsluaðferðir þegar kenna á lífsleikni. Skólarnir 

ættu því að geta nýtt fjölbreyttar aðferðir við kennsluna líkt og paravinnu, umræður, 

ígrundun, hlutverkaleiki, rannsóknir, viðtöl, samvinnunám, kynningar og leikræna 

tjáningu, en allar þessar aðferðir stuðla að því að nemendur taki virkann þátt, beri 

ábyrgð og leggi sitt af mörkum í námi sínu (Aldís Yngvadóttir, 2009a). Mikilvægt atriði í 
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lífsleikninámi barna er gott samstarf á milli heimila og skóla. Þá er krafist þátttöku 

foreldra í námi barna sinna, en Aldís Yngvadóttir bendir á að lögð sé rík áhersla í 

fræðibókum um lífsleikni á ágæti slíks samstarfs, sem í framhaldi skili sér í bættum 

árangri (Aldís Yngvadóttir, 2009a). Skólar hér á landi hafa einnig úr talsvert miklu og 

fjölbreyttu úrvali kennslu- og verkefnabóka að velja þegar kemur að lífsleiknikennslu, en 

í rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2010) voru nefndir 27 titlar af námsefni á miðstigi.  

2.7.2 Kennslubækur sem efla sjálfsmynd 

Eftir að hafa rýnt í námsefni og skoðað úrval kennsluefnis sem stendur til boða inn á 

vefsíðu námsgagnastofnunnar er viðkemur eflingu sjálfsmyndar nemenda mætti helst 

nefna handbókina Ertu?. Í henni velta nemendur fyrir sér hver þau eru, hvort þau þekki 

eigin tilfinningar og áhrif þeirra á hugsun sína og hegðun. Einnig er farið inn á 

samskiptahæfni, réttindi, skyldur og ábyrgð einstaklinga. Slíkt námsefni getur leitt til 

aukins þroska og sjálfsþekkingar nemenda (Aldís Yngvadóttir, 2009b). Lagt í vörðuna-

geðræktarefni er einnig námsefni með kennsluhugmyndum fyrir kennara sem þeir geta 

unnið að. Tilgangurinn er fyrst og fremst að efla andlegan styrk nemenda og auka 

vellíðan þeirra, en efnið byggist á geðorðunum 10 (Fríða Björnsdóttir og Guðrún 

Þórðardóttir, 2009). Nám í skóla um hamingju og velferð – að sitja fíl, er einnig handbók 

sem lofað hefur góðu í skólastarfi, en Kristján Kristjánsson, prófessor við Háskóla Íslands 

ritaði umsögn um bókina þar sem hann lýsir ánægju sinni á handbókinni og þeirri 

hugmyndafræði sem byggt er á. Í handbókinni er farið eftir hugmyndum jákvæðrar 

sálfræði um hamingju og velfarnað sem markmið menntunar og gildi jákvæðra 

tilfinninga og núvitundar fyrir allt skólastarf (Morris, 2012). Annað námsefni, eigi síður 

mikilvægt eins og Ég er það sem ég vel felur í sér að nemendum sé gert kleift að móta 

sér ábyrgan lífsstíl og lífsgildi (Námsgagnastofnun, e.d.). Handbókin um snertingu, jóga 

og slökun, sem stuðla á að vellíðan barna, friðsæld og ró í umhverfi þeirra er einnig 

áhugavert námsefni eftir þær Elínu Jónasdóttir og Sigurlaugu Einarsdóttir (2003), sem 

og bókin Hvað heldur þú ? - um gagnrýna hugsun þar sem einblínt er á hugarfar til að 

stuðla að heilbrigði og velferð nemenda á víðtækan hátt (Brynhildur Sigurðardóttir og 

Ingimar Waage, 2015). Allt þetta námsefni er gagnlegt börnum á miðstigi til að efla 

sjálfsmynd þeirra. Einnig er vert að nefna annarskonar námsefni í formi myndefnis og 

verkefna sem nálgast má á vefsíðum, þá til dæmis kynfræðslu efni sem tengist 

kynþroska, kynlífi og kynheilbrigði ásamt Lífsleiknum sem er gagnvirkur leikur þar sem 

nemendur þurfa að glíma við ýmsar aðstæður sem upp koma á lífsleiðinni. Leikurinn 

getur reynt á hæfni þeirra sem byggist meðal annars á siðviti og sjálfsþekkingu 

(Námsgagnastofnun, e.d.).  
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2.7.3 Kennslubækur sem efla félagsfærni  

Úrval námsefnis sem stendur til boða inn á vefsíðu námsgagnarstofnunar er viðkemur 

félagsfærni á miðstigi er til dæmis handbókin Samvera sem skiptist upp í nokkur hefti. 

Þessi hefti heita: Ræðum saman heima,Verum vinir, Verum saman í frímínútum og 

Vinnum saman í skólastofunni. Handbókin er ætluð fyrir foreldra og kennara þar sem 

gagnlegar kennsluleiðbeiningar fylgja til þess að þjálfa nemendur í samskiptafærni. 

Heftið Ræðum saman heima byggir á því að allir mega, allir eigi að hjálpast að, það að 

kunna að meta og að standa við loforð og treysta. Verum vinir gengur út á vináttu, að 

eignast vini, að eiga vin og að ná samkomlagi við vini sína. Í heftinu Verum saman í 

frímínútum er fjallað um leiki og reglur, líðan barna og hvernig það er að vera skilinn 

útundan, að vera strítt og því að fylgja sannfæringu sinni og kunna að meta annað fólk. Í 

síðasta heftinu, Vinnum saman í skólastofunni er tekið á líðan í skólastofunni, 

samskiptum bekkjarsystkina, samskiptum á milli nemenda og kennara og reglum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2008). Handbókin Saman í sátt, eftir Erling 

Roland (2001) er einnig gagnlegt námsefni sem fjallar um leiðir gegn einelti og hvernig 

bregðast má við samskiptavanda í skólum. Einnig er að finna fræðslumyndbandið Katla 

gamla þar sem fjallað er um einelti og fyrirgefningu (Námsgagnastofnun, e.d.).  

Í grein sinni listar Aldís Yngvadóttir (2002) upp námsefni í lífsleikni þar sem fjallað er 

um samskipti og tilfinningar. Hún nefnir þar meðal annars fræðsluefnið Ég er bara ég 

sem fjallar um tilfinningar og samskipti með áherslu á jafnrétti, þar sem megináherslan 

er að allir séu jafnir óháð útliti, kyni, trú og fleiri þáttum sem líklegir eru til að valda 

átökum og deilum (Ásdís Olsen og Karl Ágúst Úlfsson, 2000). Námsefnið Venjulegur 

dagur og Að ná tökum á tilverunni (Lions-Quest) eru einnig námsefni sem Aldís 

Yngvadóttir (2002) nefnir. Það fyrra fjallar um tilfinningar og samskipti og það seinna 

leggur áherslu á þjálfun í samskiptum og það að skilja og ráða við tilfinningar sínar. 

Fjölgreindir í skólastofunni er einnig bók sem vert er að nefna en hún byggir á 

fjölgreinarkenningu Howard Gardner. Þar er gerð grein fyrir átta grunngreindum, sem 

eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Erla Kristjánsdóttir þýddi og 

staðfærði bókina en hún getur nýst bæði uppalendum og kennurum á öllum 

skólastigum (Armstrong, 2001). Í bókinni er fjallað bæði um sjálfsmynd og félagsfærni 

nemenda. 
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2. 8 Agastefnur 

Hegðunarvandi getur verið margslunginn og flókinn. Hegðunarerfiðleikar hjá börnum 

fela í sér óviðeigandi hegðun sem hefur truflandi áhrif á daglegt líf barnsins bæði í 

samskiptum við aðra og í tengslum við nám þeirra (Kauffman og Landrum, 2013). Í 

flestum skólum er því gengið út frá ákveðnum agastefnum sem tengjast oft 

lífsleiknikennslunni innan hvers skóla. Til eru fjölmargar agastefnur, en mismunandi er 

eftir skólum hvaða stefnu er lögð áhersla á. Hér verður aðeins fjallað um þrjár stefnur, 

en þær heita:  Jákvæður agi (e. Positive Dicipline), Uppbyggingarstefnan (e. restitution) 

og ART (e. Aggression Replacement Training), en allar þessar stefnur byggja á 

hugmyndafræði sem snertir eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni ungmenna.  

2.8.1 Jákvæður agi 

Uppeldisstefnan Jákvæður agi (e. Positive Discipline) byggir á jákvæðri sálfræði og 

sjálfsstjórnarkenningum og ein af frumkvöðlum hennar er Jane Nelsen (Dalskóli, 2013). 

Stefnan felur í sér að horft er á orsakir hegðunar frekar en að reyna að breyta 

hegðuninni með umbun og refsingu. Um leið og skilningur fyrir ákveðinni hegðun er 

fyrir hendi er auðveldara að breyta eða stöðva hegðunina. Innan stefnunnar er mikið 

lagt upp úr lausnaleit, félagsfærni og lífsleikni án þess að refsa. Grunnhugtök jákvæðs 

aga sem gengið er út frá eru virðing, góðvild og festa. Hugtökin vísa til þess að fólk sýni 

hvert öðru virðingu með kurteisi, þá hvernig það talar við aðra og um þá ásamt því að 

sýna eigum annarra virðingu. Góðvild er að sýna væntumþykju og hlýju í verki í stað 

þess að skamma, niðurlægja eða lesa yfir öðrum. Festa er að standa við það sem sagt er 

en með því lærist að það sem sagt er stendur (Dalskóli, 2013). 

Virk samskipti er mikilvægt atriði sem einkennir stefnuna og lagt er mikið upp úr því 

að nota opnar spurningar og beita virkri hlustun. Einnig er áhersluatriði að veita 

börnum tækifæri til þess að taka þátt í samskiptum í stað þess að segja þeim sífellt fyrir 

verkum. Nemendur þurfa að vera virkir í leit lausna, en hvatning er mikilvæg til þess að 

hjálpa börnunum að verða örugg með eigin hæfileika og getu og líða þar með betur. 

Börnum sem líður illa, finnst þau niðurlægð eða skammast sín á einhvern hátt gengur 

aftur á móti illa að tileinka sér ný viðhorf eða nýja hegðun. Það er því afar mikilvægt að 

börn fái að taka þátt í að finna lausnir og leysa vandamál sjálf. Þau þurfa einnig að fá að 

heyra að það sé í lagi að gera mistök og að þau séu tækifæri til þess að læra af þeim. 

Innan stefnu jákvæðs aga hafa nú verið tilgreind ýmis verkfæri sem stjórntæki til að 

styðjast við og forðast þar með refsingar, ofverndun, stjórnun, valdabaráttu, ósjálfstæði 
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og hefnd. Með þessu móti er talið að hægt sé að ala upp kynslóð sem er ábyrgðarfull, 

kurteis, fær í samskiptum og úrræðagóð (Nelsen, 2013).  

2.8.2 Uppbyggingarstefnan 

Uppbyggingarstefnan (e. restitution) miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og 

sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum 

sínum. Notast hefur verið við þessa hugmyndafræði hérlendis og hún kölluð Uppeldi til 

ábyrgðar og frumkvöðull stefnunnar er Diane Gossen (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007). Margir skólar hér á landi fara eftir þessari stefnu og flétta 

ýmis verkefni úr henni inn í lífsleiknikennsluna.  

Uppbyggingarstefnan byggir fyrst og fremst á því að einstaklingurinn læri að taka 

siðferðilega ábyrgð á eigin hegðun og taki ákvarðanir út frá sínum eigin skoðunum og 

hugmyndum. Notast er við opnar spurningar líkt og „hver er ég?, hvað vil ég vera? og 

hvað þarf ég að gera til að ná takmarki mínu?“ til þess að hjálpa börnum að skoða sjálfa 

sig og hegðun sína gaumgæfilega. Innan stefnunnar eru skýrar reglur hafðar að 

leiðarljósi til þess að nemendur upplifi aukið öryggi og traust í skólastarfinu, en einnig 

er lögð áhersla á hvað sé óásættanleg hegðun. Meginmarkmið stefnunnar eru því að 

nemendum sé gert kleift að læra af mistökum sínum og þeim hjálpað og kennt að finna 

leiðir til að bæta hegðun sína og þá um leið að byggja upp sjálfstraust sitt (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Diane Gossen þróaði aðferðir sínar með því að styðjast við fræðileg skrif annarra og 

má þar nefna hugmyndir geðlæknisins William Glasser. Hann þróaði meðal annars 

nálgun sem hann útskýrir með þarfahringnum þar sem hann telur að uppfylla þurfi 

fimm meðfæddar þarfir til þess að manneskja teljist andlega heil og hamingjusöm. 

Hann heldur því fram að ef einstaklingur nái ekki að uppfylla þessar þarfir geti það leitt 

til vanlíðunar og slæmrar hegðunar. Þessar grunnþarfir eru:  

1. Ást og umhyggja 

2. Áhrifavald og stjórn 

3. Frelsi og sjálfstæði 

4. Gleði og ánægja 

5. Öryggi og lífsafkoma 

Það sem er einnig gengið út frá í stefnunni er að uppeldi á ekki að vera 

hlýðniþjálfun. Áherslan eigi fyrst og fremst að snúast um sterka forystu, virka umræðu, 

samstarf og lýðræðisleg vinnubrögð. Kennarar sem ganga út frá stefnunni í kennslu 
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sinni ber einnig að ræða mál ef út af bregður og nota þar með þarfahringinn sem grunn 

að lausn mála fremur en reglur og viðurlög (Gossen, 1996).  

2.8.3 ART 

ART er heildsætt agastjórnunarkerfi sem stendur fyrir Aggression Replacement 

Training. ART er uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel þar sem markmiðið er að koma í veg 

fyrir ofbeldi og kenna aðrar leiðir til að leysa vanda eins og samskipta-, tilfinninga og 

hegðunarvanda (Kolbrún Sigurþórsdóttir, e.d.).  

Kerfinu er skipt upp í 3 hluta þar sem lögð er áhersla á félagssfærniþjálfun, 

sjálfstjórnun og eflingu siðferðis. Nemendum eru kennd jákvæð samskipti þar sem 

umræður, hlutverkaleikir og ýmiskonar verkefni spila stærstan þátt. Það er einnig unnið 

með hvernig nemendur bregðast við árekstrum og þeim kennt að rjúfa samskiptaferlið 

þegar þau verða reið og átta sig á afleiðingum gerða sinna. Nýjar samskiptaleiðir eru 

hér í brennidepli þar sem ákveðin félagsleg færni er höfð í huga. Við eflingu siðferðis fá 

nemendur tækifæri til þess að rökræða undir stjórn þjálfara út frá klípusögum þar sem 

koma fyrir siðferðileg álitamál af ýmsu tagi. Hér er bæði einblínt á sögur sem tilheyra 

námsefni sem og reynsluheimi barnanna sjálfra (ART-teymið á suðurlandi, e.d.).  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Til þess að fá góða mynd af reynslu og viðhorfum kennara til lífsleiknikennslunnar með 

áherslu á eflingu sjálfsmyndar og styrkingu félagslegrar stöðu nemenda þótti 

rannsakanda vænlegast að notast við eigindlega aðferðafræði í formi hálfopinna 

viðtala. Rannsakandi safnaði einnig saman myndum af verkefnum nemenda með 

góðfúslegu leyfi viðmælenda sem verða birtar í kaflanum um niðurstöður.  

3.1 Rannsóknaraðferð og nálgun 

Í rannsókninni er stuðst við eigindlega aðferðafræði (e.qualitative research), en 

eigindleg aðferðafræði er kerfisbundin rannsóknaraðferð (e. systematic investigation). 

Hún byggir á sjónrænum og munnlegum samskiptum fólks í formi ýmissa aðferða 

(Lichtman, 2013), en helstu aðferðir eigindlegra rannsókna við gagnaöflun eru 

vettvangsathuganir, einstaklingsviðtöl og viðtöl við rýnihópa (Schutt, 2012). Tilgangur 

eigindlegra rannsókna er því að safna saman rannsóknargögnum, greina þau og túlka 

með því að lýsa, skýra og spá í ákveðin fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þó þarf 

að hafa í huga að í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn aðal mælitækið. 

Lichtman (2013, bls) tekur fram að eðlilegt sé að rannsakandi hafi skoðanir á 

rannsóknarefninu, en hann vinnur úr upplýsingum í samræmi við bakgrunn sinn, 

reynslu og þekkingu. Því er mikilvægt að rannsakandi átti sig á sínum fyrirframgerðu 

hugmyndum þar sem þær hugmyndir geta haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

ljósi þess þarf rannsakandi að vera afar meðvitaður um skoðanir sínar og leitast við að 

leggja þær sem mest til hliðar (Bogdan og Biklen, 2003; Sigríður Halldórsdóttir og 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

3.1.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) en hún hefur verið notuð lengi í ýmsum 

fræðigreinum til þess að öðlast dýpri skilning á raunverulegum tilfellum og aðstæðum. 

Tilviksrannsóknir eru því best framkvæmdar með upplýsingaúrtaki, þ.e rannsakandi 

leitar eftir tilvikum sem geta veitt dýpstu þekkinguna á tilteknu sviði (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Tilviksrannsóknir eru frábrugðnar öðrum 

rannsóknarsniðum á þann hátt að þær byggja ekki á sérstakri heimspeki eða 

þekkingafræði. Rannsakandi velur því eitt eða nokkur tilvik sem hann skoðar í 

smáatriðum til að öðlast sem bestan skilning á tilvikinu, en tilvikin geta verið 

einstaklingar eða hópar með tiltekin einkenni, eiginleika, sýna tiltekna hegðun eða 
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vinna á tilteknum stað (Lichtman, 2013). Í þessari rannsókn eiga einstaklingarnir það 

sameiginlegt að starfa innan skólastofnana og vinna að ákveðnum sameiginlegum 

markmiðum, það er kennslu barna í grunnskóla. Eitt af höfuðeinkennum 

rannsóknaraðferðarinnar er nákvæm skoðun á hverju tilviki fyrir sig, því ber að varast, 

ef tilvik eru fleiri en eitt að eiginleikar og dýptin sem fæst með hverju tilviki fyrir sig 

glatist ekki (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Stór kostur tilviksrannsókna er hversu margar aðferðir er hægt að nota við 

gagnasöfnun, en notast er við tilviksrannsóknir í bæði eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum. Eins og fram hefur komið verður notast við viðtöl í rannsókninni, en viðtöl 

er ein mikilvægasta leiðin við gagnasöfnun í tilviksrannsóknum (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

Rúnar Helgi og Ársæll Már (2013) vitna í Isaac og Michael (1995), en þeir benda á 

ákveðna hættu á hlutdrægni í tilviksrannsóknum. Þessi hlutdrægni getur komið fram 

víða, til dæmis þegar ákveðið er hvaða gögn séu birt, hverju megi sleppa og hvað sé sett 

í samhengi við annað í túlkun og þá hvað eigi að leggja mesta áherslu á. Við úrvinnslu 

tilviksrannsókna getur skapast sú hætta að fordómar rannsakenda verði staðfestir og 

rannsóknin hafi þá minna eða takmarkað vísindalegt gildi. Að vísu gæti þetta talist 

vandamál eða veikleiki í öllum rannsóknum, en þar sem tilviksrannsóknir eru 

sveigjanlegar og treysta á hyggjuvit rannsakanda á vettvangi geta þær verið viðkvæmari 

en ella (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.2 Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 

Tekin voru 4 hálfopin viðtöl við fjóra kennara sem kenna börnum lífsleikni á miðstigi í 

fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í viðtölunum er stuðst við viðtalsramma 

sem fylgir rannsókninni (sjá viðauka A: Viðtalsrammi). Í rannsóknarferlinu skráði 

rannsakandi einnig hjá sér hugleiðingar og tók myndir af verkefnum nemenda sem hann 

taldi geta komið til gagns við vinnu rannsóknarinnar. Verkefni nemenda má sjá í 

niðurstöðukafla.  

Eins fram hefur komið í kaflanum um tilviksrannsóknir eru viðtöl ein mikilvægasta 

leiðin til gagnasöfnunar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Með 

viðtölum er markmiðið að afla upplýsinga um þekkingu þátttakenda út frá þeirra 

reynslu og skoðunum. Markmiðið er ekki að leita eftir staðreyndum eða staðhæfingum 

heldur skoðunum þátttakenda út frá reynslu þeirra (Schutt, 2012). Hálfopin viðtöl (e. 

semi- structured interview) eru sambland af opnum viðtölum þar rannsakandi hefur 

tiltekið markmið með viðtalinu en viðmælandi ræður miklu um hvernig viðtalið þróast 
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og hinsvegar mjög afmörkuðum viðtölum sem innihalda yfirleitt mjög lokaðar 

spurningar (Lichtman, 2013).  

Eitt af grundvallar atriðum í upphafi viðtala er hvernig rannsakandi ber sig að í 

upphafi samskipta og hvernig hann nálgast viðmælendur. Einnig þarf að huga vel að því 

að viðmælendur geti tjáð sig á frjálslegan hátt, þó innan þeirra marka sem tilgangur 

rannsóknar og rannsóknarspurningar setja. Mikilvægt er að hafa viðtalsramma til 

hliðsjónar, en það hversu nákvæmur hann er eða hversu vel honum er fylgt eftir veltur 

allt á rannsóknarspurningum og aðferðafræðilegum forsendum rannsóknarinnar (Helga 

Jónsdóttir, 2013).  

3.3 Val á vettvangi og þátttakendur 

Rannsakandi hafði samband við fjóra skóla á höfuðborgarsvæðinu, bæði 

skólastjórnendur og umsjónarkennara á miðstigi. Undirtektir voru yfirleitt góðar, en 

dágóðan tíma tók að finna viðmælendur. Eitt viðtal var tekið í janúar 2017 og þrjú í 

febrúar. Í upphafi viðtalanna var öllum viðmælendum veitt skjal um upplýst samþykki 

sem þeir skrifuðu undir áður en viðtöl hófust (sjá viðauka Á: Upplýst samþykki).  

Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling), eða öðru nafni 

markmiðsúrtaki. Með því er átt við að valdir séu þeir viðmælendur sem best henti 

markmiðum rannsóknarinnar. Mikilvægt er að þeir hafi persónulega þekkingu á 

fyrirbærinu með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

3.4 Gagnagreining 

Í eigindlegum rannsóknum hefst gagnagreining áður en gagnasöfnun er lokið, en þá er 

átt við að gagnagreining hefjist í raun um leið og gagnaöflunin (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt Krueger (1994) má skipta gagnagreiningu upp 

í þrjú stig. Á fyrsta stiginu fer greiningin fram á meðan á samræðum stendur. Á öðru 

stiginu fer fram greining sem á sér stað strax eftir samræðurnar eða viðtölin og á því 

þriðja og síðasta er gagnagreiningin byggð á gögnum skráðum frá orði til orðs.  

Í tilviksrannsóknum má finna mismunandi leiðir við úrvinnslu gagna eigindlegra 

rannsókna en sú leið sem notast var við í rannsókninni er túlkandi greining (e.  

interpretational analysis). Þá rýnir rannsakandi í niðurstöður sínar og greinir þær í 

hugsmíðar, þemu og mynstur til þess að geta lýst á sem nákvæmastan hátt því sem 

verið er að rannsaka. Í upphafi er öllum gögnum safnað saman og þau skráð í 

tölvutækan grunn. Því næst eru gögnin brotin upp í merkingabærar einingar, en þær 
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einingar eiga að geta staðið einar og óháðar öðrum gögnum. Í framhaldi þarf að búa til 

yfirflokka sem halda utan um öll gögnin, en undir hverjum og einum þeirra er gagnlegt 

að mynda undirflokka til þess að auðvelda greiningu gagnanna. Þar sem flokkarnir eru 

búnir til út frá gögnunum sjálfum er unnið eftir grunnkenningarnálgun (e. grounded 

therory approach). Þegar flokkun á greiningu gagna af þessu tagi er lokið er hægt að 

draga ályktanir af þeim og þar með átta sig á hugsanlegum þemum sem koma í ljós 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Gerðar eru sömu kröfur um réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) í 

eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson (2013) vitna í Gall, Borg og Gall (1996), en þau nefna þrennskonar kröfur sem 

gerðar eru um réttmæti og eina kröfu um áreiðanleika í tilviksrannsóknum. Þær þrjár 

kröfur sem settar eru fram um réttmæti eru hugtakaréttmæti, innra réttmæti og ytra 

réttmæti. Með hugtakaréttmæti er átt við að nauðsynlegt sé að aðgerðabinda þau 

hugtök sem notuð eru. Innra réttmæti felur í sér að rannsakendur sýni fram á 

orsakatengsl milli breyta þegar aðrir áhrifaþættir eru útilokaðir. Ytra réttmæti snýst um 

það að hve miklu leyti hægt sé að alhæfa um niðurstöður á önnur svipuð tilfelli 

tilviksrannsókna. Viðmið um áreiðanleika vísar í að hve miklu leyti aðrir rannsakendur 

geti komist að sömu niðurstöðu ef þeir hefðu notast við nákvæmlega sömu 

rannsóknaraðferð. Þeir rannsakendur sem hafna raunhyggjunni telja að viðmið um 

réttmæti og áreiðanleika eigi ekki við í tilviksrannsóknum. Í staðinn nota þeir því viðmið 

eins og líkindi, trúverðugleika og hversu viðeigandi niðurstöðurnar eru (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson). Að mati rannsakenda er erfitt að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar, samt sem áður gefa niðurstöður til kynna ákveðna mynd 

af mikilvægi lífsleikni kennslu í grunnskólum, sem og árangri og áhrifum sem getur 

hlotist af slíkri kennslu.  

3.6 Siðferðileg atriði og leyfi 

Rannsóknin var unnin í samræmi við gildandi siðareglur um menntarannsóknir, en 

Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um mikilvægi þess að uppfylla þurfi siðferðilegar 

kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar við vinnslu rannsókna. Siðareglur 

félagsrannsókna leggja til að mynda megináherslur á traust í garð þátttakenda, að 

trúnaði sé fylgt og að þeir séu hvorki blekktir né hljóti skaða af rannsókninni (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Allir þessir þættir eru mikilvægir og birtast með einhverju 
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móti í áherslum höfuðreglnanna fjögurra sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) vísar til þess að virða 

þurfi vilja annars fólks, þ.e sjálfræði þess. Í vísindarannsóknum er afar mikilvægt að 

upplýsa fólk og fá óþvingað samþykki þar sem það samþykkir þátttöku af fúsum og 

frjálsum vilja og viti í raun hvað það er að samþykkja. Rannsakandi þarf því að veita 

nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar. Það sem þarf að koma fram er meðal 

annars hver standi fyrir rannsókninni, í hvaða tilgangi, hvað felist í þátttöku og hversu 

langan tíma hún muni taka. Ef einhverjar áhættur eða ávinningur fylgir þátttöku er 

einnig mikilvægt að upplýsa þátttakendur um þær ásamt því hvernig farið verður með 

persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni og með hvaða hætti niðurstöður úr 

henni verða birtar. Þátttakendum er einnig frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær 

sem er í ferli rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Höfuðuregla númer tvö, skaðleysisreglan (e. principle of non- maleficence) er afar 

mikilvæg innan siðfræði læknisfræðinnar og gengur fyrst og fremst út frá því að valda 

engum skaða. Samkvæmt henni mega vísindarannsóknir ekki fela í sér ónauðsynlega 

áhættu fyrir þátttakendur og því þarf að ganga úr skugga um að áhættan sé innan 

viðunandi marka og að ávinningur hennar sé nægur til þess að réttlæta framkvæmdina 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) snýst um að það að 

rannsóknarefnið verði til gagns fyrir einstaklinga og samfélag. Rannsakandi er skyldugur 

til þess að láta sem best af sér leiða og velja þar með leiðir sem minnstu fórna. Fjórða 

og síðasta höfuðreglan, réttlætisreglan (e. the principle og justice) vísar til dreifingu 

gæðanna, en þá er átt við að þeir sem taka þátt í rannsókninni hafi þann kosta að njóta 

ágóðans af rannsókninni. Val á þátttakendum skiptir því miklu máli, sem og þegar spurt 

er hvað þátttakendur skuli fá í skiptum fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Allir einstaklingar, óháð tekjum og stöðu, eiga rétt á að njóta góðs af niðurstöðum 

rannsókna. Ef aðeins hvítir miðaldra karlmenn tækju þátt í rannsóknum, þá væru það 

aðeins þeir sem nytu góðs af rannsókninni. Réttlætisreglan vísar því í kröfuna og 

mikilvægi þess að ávinningur skili sér til allra, líka þeirra sem gegna veikari stöðu í 

samfélaginu (Ástríður Stefánsdóttir, munnleg heimild, 4. september 2013).  

Þó þessi fjögur meginatriði, virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti liggi til 

grundvallar í siðareglum vísindarannsókna þá er ávallt matsatriði hvaða regla vegi 

þyngst við tilteknar aðstæður. Í gegnum árin hefur skaðleysisreglan verið talin hafa 
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forgang umfram hinar, hinsvegar hefur sjálfræðisreglan á síðustu áratugum öðlast aukið 

vægi og sífellt aukin áhersla hefur verið lögð á hana (Sigurður Kristinsson, 2013).  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Með rannsóknarspurningar 

til hliðsjónar voru þemu greind við gagnagreiningu. Undir hverju þema fyrir sig eru 

undirflokkar sem þjóna því markmiði að niðurstöður séu settar fram á skipulegan og 

skýran hátt. Til upprifjunar eru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

1. Hvers vegna er mikilvægt að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og styrkja félagslega 

stöðu barna í grunnskólum eins og námskráin gerir ráð fyrir?  

Til þess að svara spurningunni eru eftirfarandi undirspurningar lagðar til 

grundvallar.  

2. Hvernig skipuleggja og kenna kennarar lífsleikni með þessa þætti í huga?  

3. Hvað hefur borið árangur í kennslunni og hvað mætti betur fara?  

4. Hvaða námsefni hefur gagnast best við að stuðla að eflingu sjálfsmyndar og 

félagslegrar stöðu? 

Niðurstöðurnar byggja á eigindlegum gögnum sem aflað var með fjórum hálfopnum 

viðtölum við kennara sem kenna lífsleikni í fjórum skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru konur sem starfað hafa við kennslu allt frá tíu árum 

og upp í sautján.  

Niðurstöðunum er skipt upp í 3 meginþemu: Mikilvægi sjálfsmyndar og félagsfærni, 

kennslustundir í lífsleikni og gagnlegt námsefni. Undir hverju þema eru undirflokkar 

sem allir tengjast rannsóknarspurningum verkefnisins. Rannsakandi leitast því við að 

greina viðhorf og það hvernig kennarar vinna og skipuleggja sig, hvað hefur borið 

árangur og hvað mætti betur fara, ásamt því hvaða efni þeir kjósa að nota í kennslu 

sinni. Frá því verður greint ítarlega hér að neðan. Til þess að gæta trúnaðar og 

nafnleyndar munu viðmælendur rannsóknarinnar héðan í frá vera kallaðir Dagný, Lára, 

Rósa og Sunna.  

4.1 Mikilvægi sjálfsmyndar og félagsfærni 

Til þess að svara rannsóknarspurningu verkefnisins, „Hvers vegna er mikilvægt að stuðla 

að jákvæðri sjálfsmynd og styrkja félagslega stöðu barna í grunnskólum eins og 

námskráin gerir ráð fyrir?“ voru fyrst og fremst skoðuð viðhorf kennara til lífsleikninnar 

og þessara tveggja þátta. Í viðtölunum komu viðhorfin bersýnilega í ljós ásamt þeim 

viðhorfum sem virtust ríkja til kennnslunar í hverjum skóla fyrir sig. Rannsakandi fékk 

einnig góða mynd af því hvernig kennslan getur skilað góðum árangri og haft áhrif. 

Einnig tjáðu kennarar sig um hvernig bæta mætti kennsluna enn frekar.  
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4.1.1 Viðhorf kennara 

Könnuð voru viðhorf kennara til lífsleiknikennslu og þá hversu mikilvægt þeir teldu að 

efla sjálfsmynd og félagsfærni hjá nemendum líkt og námskráin gerir ráð fyrir. Í ljósi 

þess var kannað hvaða þætti innan lífsleikninnar kennarar teldu skipta mestu máli að 

styrkja og efla á meðal nemenda í lífsleiknikennslu. Þetta hafði Lára að segja: „Lífsleikni 

er náttúrulega mitt áhugasvið sko, mannleg samskipti og hvernig þú tjáir þig skiptir 

mestu máli“. Hún heldur áfram á þessum nótum og segir:  

... ég í rauninni tek lífsleikni á hverjum degi, vegna þess að ef það er einhver 

tími sem dettur aldrei út hjá mér þá er það lífsleikni vegna þess að ég vil 

meina það að þetta sé það mikilvægasta. Það skiptir ekki máli hvort þú lærir 

hvaða lönd eru í Evrópu, jú auðvitað skiptir það máli en ég vil frekar að 

þegar ég skila börnunum af mér þá séu þau þú veist glöð, þeim líði vel og 

þau geti staðið á sínu og bara þú veist, að sjálfsmyndin sé í góðu lagi. 

Hún heldur áfram að leggja áherslu á hversu sterkt viðhorf hún hefur til lífsleikni og 

mikilvægi hennar innan skólans og sagði: 

Ég hika heldur ekki við að ef það er eitthvað í gangi í þeim bekkjum sem ég 

er að kenna í þá hendi ég bara öllu til hliðar og hef lífsleikni bara allan 

daginn í mismunandi formi af því að það er bara í mínum huga það sem 

skiptir máli. 

Sunna hafði einnig jákvætt viðhorf til lífsleikninnar, en hún sagði að lífsleiknin væri 

svo vítt svið og það væri því „snilld ef maður næði að covera það og hafa kennslustundir 

sem fjölbreyttastar“. Þetta hafði hún að segja: 

Það sem er mikilvægast í kennslunni er að skoða siðferðisvitund mikið og 

félagsþroska, samskiptahæfni og kannski uppbyggingu á persónum, að 

styrkja þau sem þau, að þau fái sem mestan skiling á því að við erum öll ólík 

og vekja þau til umhugsunar og opna augu þeirra fyrir öllum þessum ólíku 

einstaklingum, og það sé bara allt í lagi.  

Rósa bendir einnig á að efling sjálfsmyndar skipti höfuðmáli og útskýrir hvers vegna: 

...þau eru svo brotthætt, þetta er erfiður aldur og þau byrja að efast svo um 

sig. Lífsleikni er bara partur af tilverunni, þau eru alltaf í þessu félagslega og 

þau eru alltaf í því að taka á einhverju, þannig ég einhvernvegin horfi þannig 
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á það að semsagt lífsleikni sé bara partur af eða samþætt inn í annað, og tek 

bara t.d samskiptavanda, það er bara lífsleikni að taka á því. 

Viðhorf Dagnýjar til þess hvaða þætti sé mikilvægast að efla í lífsleikni eru sömu og 

hinna kennaranna. En þetta hafði hún meðal annars að segja:  

...ég myndi telja að það væri að byggja þau upp, bara sjálfsímynd og vinna 

með hana og líka samskiptin. Þetta tvennt finnst mér skipta mestu máli. Það 

er held ég mikilvægara en áður að hafa lífsleiknikennsluna inni held ég, mér 

finnst þetta bara svo gífurlega mikilvægt að vinna með þessa þætti, þeir 

skipta svo miklu máli, sérstaklega útaf samskiptavanda stelpnanna í mínum 

bekk.  

Við greiningu gagna komu í ljós ákveðnar áhyggjur viðmælenda sem tengdust 

samfélagslegum þáttum sem snerta sjálfsmynd og félagsleg samskipti ungmenna í dag. 

Þegar viðmælendur lýstu áhyggjum sínum komu þær á framfæri hversu mikilvægt það 

er að efla þættina tvo sem rannsóknin byggir á. Þær Sunna, Rósa og Dagný höfðu þetta 

að segja um efnið. 

Sunna segir: 

 ...þetta er svo mikilvægt finnst mér, að læra öll þessi samskipti, sérstaklega 

á þessari tækniöld og sérstaklega hjá stelpum hafa þessir samskiptamiðlar 

mjög mikil áhrif og ég held við séum að finna fyrir því í yngri nemendum. Ég 

get trúað því að þetta sé veruleiki á að þetta sé eitthvað sem við þurfum að 

„díla“ við og ég er meðvituð um það. 

Sunna heldur áfram og lýsir hvernig kröfur á nemendur hafa ef til vill aukist með 

árunum og að það sé ef til vill þarfara en áður að efla þessa þætti, en hún segir: 

...maður finnur kannski að það eru miklar kröfur sem eru settar á börn og 

það er spurning, eru það foreldrarnir eða börnin sjálf. Þá á ég til dæmis við 

kröfur um að standa sig í náminu. Þetta er reyndar meira kannski hér en í 

sumum öðrum skólum. Það geta verið rosalegar kröfur frá foreldrum, þetta 

er ríkt hverfi og hátt menntunarstig hér. Það getur verið erfitt fyrir börn að 

hafa pressu á að standa sig sem hefur áhrif á sjálfsmyndina. Þau miða sig 

líka við sjálfa sig, þannig að það er því svakalega þarft að taka þetta föstum 

tökum.  
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Rósa bendir einnig á þetta og hafði þetta að segja: 

...það er bara samfélagið í dag. Það er verið að ýta þeim af stað og þetta 

samfélagsmiðla dæmi skiluru og það er orðin vesen og þau eru bara illgjörn. 

Það er bara þannig, þau eru svo óþroskuð að það birtist sem illgirni, þau 

bara hafa ekki þroska, og hérna þetta er bara kynslóð þar sem er alltaf verið 

að segja við börnin: „þú ert svo frábær og æðisleg og þú ert bestur!“ Svo 

koma þau í skólann og er bara eitt af tuttugu og sjö og ert ekkert endilega 

alltaf best sko. Það er held ég það sem er erfiðast að ég sem kennari 24 

barna, þau eru frábær og fá alveg að heyra það en ég er ekkert alltaf bara 

„ohh þú ert æðisleg, þú ert bestur, ooo dúllan mín“, þannig að hérna ég 

held að það sé svolítið sem að er erfitt og hjálpar ekki þessari sjálfsmynd. 

Hún heldur áfram og ræðir í raun einnig þessar auknu kröfur sem gerðar eru til 

barna líkt og Sunna tók fram: „Maður veltir fyrir sér af hverju er þessi aukning á kvíða, 

af hverju er þessi aukning á allskonar vandamálum. Það er bara útaf þau eru endalaust 

að brjóta sig niður og sér í lagi stelpurnar sko“ . Vegna samfélagslegs vanda telur Rósa 

ennþá mikilvægara en áður að taka á félagslegum þáttum nemenda í dag.  

...þörfin er greinilega miklu meiri en miklu erfiðari að taka á því því 

samfélagið hefur mótað einstaklinginn þannig að þú veist, þú segir bara það 

sem þú vilt og ert bara í kommentakerfi DV allan daginn og það er bara allt í 

lagi. Og bara „hvað,má ég ekki segja þetta?“, eitthvað svona.  

Rósa bætir við í framhaldi: „Það er mjög erfitt að byggja upp sjálfsmynd hjá barni 

sem fær síðan bara pillurnar einn tveir og tíu ef honum verður á að hósta, þau eru 

rosalega rosalega grimm, börn í dag“. Dagný kom einnig örstutt inn á hvernig 

samfélagið í dag hefur haft áhrif á hugsunarhátt og framkomu nemenda nú til dags: 

„...ég er ekki frá því að mér finnst að þessir símar og allt þetta, mér finnst orðið meira af 

krökkum sem segja bara æji þetta er leiðinlegt eða ég nenni þessu ekki“. 

4.1.2 Skólasamfélagið 

Eins og tekið er skýrt fram í aðalnámskrá grunnskóla á kennsla í lífsleikni að vera hluti af 

námi nemenda í grunnskólum, en þar er gert ráð fyrir að unnið sé að styrkingu 

ákveðinna félagslegra þátta á meðal nemenda og mikilvægi þeirra lýst. Í viðtölum við 

kennarana virðast viðhorf til lífsleikni vera jákvæð, líkt og lýst hefur verið. Samt sem 

áður bar á góma sú staðreynd að þrátt fyrir mikilvægi eflingu þessara þátta og þrátt 
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fyrir ákvæði aðalnámskrár, er ekki sjálfgefið að unnið sé markvisst að því í skólum. Í 

þessum kafla er því tekið saman hvað kennarar höfðu að segja um skólasamfélagið og 

viðhorf innan hans í garð lífsleikninnar.  

Þegar rannsakandi spyr Láru um þessi atriði svarar hún á þennan veg: „Tilfinning 

mín er sú að hún verður undir, en af því að við erum með uppbyggingarstefnuna og 

þurfum að fylgja henni þá er allavegana lágmark hjá öllum“. Sunna tekur í sama streng 

og segir:  

To be honest, lífsleikni vill stundum mæta pínulítið afgangi. Það er samt skýr 

áhersla á hana og á bekkjarfundi, en við erum með uppbyggingarstefnuna 

hér. Það eru líka kennarar hér sem hafa verið að fara á ART námskeið svo 

það er verið að reyna að sinna þessu. Þetta er allavegana ágætlega sýnilegt 

á yngsta og miðstigi. Þannig já, heilt yfir reynt að sinna þessu.  

Dagný virðist ekki vera alveg viss, en telur þó að fólk sé almennt duglegt að sinna 

lífsleikni í skólanum.  

...ég eiginlega veit það ekki, en ég held að fólk almennt sé að vera duglegt 

við þessa bekkjarfundi og taka ýmislegt þar. Svo er þetta líka alltaf, þótt það 

sé ekki alltaf skilgreint þá er svo margt sem maður er að vinna með sem 

kemur inn á lífsleiknina. Ég held samt að það sé mjög mikilvægt að þetta sé 

skilgreint og það sé ákveðin tími fyrir þetta. 

Dagný sjálf virðist vera dugleg að sinna eflingu þáttanna tveggja og tekur sem dæmi: 

„...ég hafði alveg góða samvisku með þetta því ég vissi að þau myndu fara í ART í heilar 

6 vikur, 2 sinnum í viku og svo þú veist, er ég líka að fara taka eða stelpurnar að fara í 

sitt samskipta prógramm áfram“. Aðrir aðilar innan skóla Dagnýjar virðast einnig taka 

þátt í vinnunni með nemendum til að stuðla að jákvæðari samskiptum og bekkjaranda, 

sem og að efla samskipti heimilis og skóla. Dagný sagði til dæmis frá þessu:  

...aðstoðarskólastjórinn tók til dæmis allar stelpurnar í viðtal, bara eina og 

eina í einu og er svolítið að kortleggja samskiptin þú veist, og núna í næstu 

viku erum við að fara að halda bara fund með foreldrum stelpnanna og 

ætlum svolítið að ræða um þetta mál og framhaldið og svona. Þá hvað við 

ætlum að gera, þetta er allt hluti af þessari lífsleikni, svo ég tel að við 

skólinn séum að taka vel á því.  
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Eins og fram hefur komið í svörum Láru leggur hún gríðarlega mikla áherslu á 

lífsleiknikennslu í sínum bekk og lýsir því hvernig aðrir kennarar skólans leita til hennar:  

...mér finnst lífsleikni bara skipta svo miklu máli að við reynum allavegna 

hérna í 7. bekk að gera þetta, þótt ég sé kannski að gera mest. Ég er sú eina 

sem raunverulega er að nota þetta nýja efni, en er alltaf að gefa eina og 

eina hugmynd. Það er alveg leitað til mín, það er komið kannski til mín og 

spurt „hvað ert þú að gera í þessu?“. 

Lára segir einnig frá þegar hún þurfti eitt sinn að berja í borðið þegar skólinn ætlaði 

að nýta lífsleiknitíma í annað. „Ég var til dæmis einu sinni með pals, semsagt fyrir 

nokkrum árum síðan og það átti að fara taka lífsleikni undir pals. Ég sagði að það væri 

bara ekki í boði, pals væri bara íslenska og það ætti ekki að leggja lífsleiknitímann undir 

það“. Hún lýsti síðan í framhaldi hversu dýrmætir lífsleiknitímarnir væru og að það 

mætti alls ekki sleppa þeim. Hún náði sínu fram og pals tímarnir voru teknir af 

íslenskutímunum í staðinn. 

Annar þáttur sem fram kom í viðtalinu við Rósu þegar viðhorf innan 

skólasamfélagsins voru rædd er hræðsla kennara við efnið. Rósa hafði til dæmis þetta 

að segja um lífsleiknikennsluna og framkvæmd hennar í skólum: „...fólk svolítið hræðist 

þetta, þeir vita ekki hvernig þeir eigi að nálgast þetta og finnst þetta svolítið, þannig að 

bækur þær kannski stýra þessu. Það er svolítið mín upplifun“.  

4.1.3 Áhrif og árangur 

Þegar rannsakandi skoðaði viðhorf kennara til kennslunnar og hversu mikilvægt 

kennurum þætti að stuðla að eflingu sjálfsmyndar og félagslegrar stöðu nemenda sinna 

fékk hann góða mynd af því hvernig kennslan geti skilað árangri og haft áhrif. Hér 

verður því vitnað í ummæli viðmælenda um það sem þær höfðu að segja.  

Lára segir: 

Það að nemendur fái tækifæri til þess að tjá sig, það er það sem skilar 

mestum árangri. Það er svo mikið a gerast á þessum tímum, sérstaklega hjá 

stelpunum. Þannig við höfum svolítið mikið þurft að vinna með samskipti 

þeirra. En þá fæ ég inn námskráðgjafa og við erum líka með djákna sem við 

höfum fengið inn í bekk til þess að hjálpa okkur með stelpuhópana. Til 

dæmis minn bekkur, það var svolítið drama í fyrra og ég þurfti að vinna 

extra mikið með það og þá er það bara þetta að fá þær til að tjá sig sem er 
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mikilvægast. Það hefur skilað sér í sterkari einstaklingum, þær átta sig á því 

að þær geta þú veist, sagt hlutina.  

Lára lýsir hvernig undirbúningsvinnan og skipulagið í kennslunni hafi tekið sinn tíma 

áður en hægt var að sjá árangur kennslunnar: 

...þó ég segi sjálf frá er þetta bara að virka, það er bara svoleiðis. Ég þurfti 

náttúrulega að fara og lesa mér til, finna efni og búa til kennsluefni í raun og 

veru. Þetta er ekkert verkefni sem maður gerir bara svona (smellir fingri). 

Þetta er svolítil vinna að finna út úr því hvað þarf, hvað má og hvað maður á 

að forðast. 

Rannsakandi bað Láru í framhaldi að lýsa fyrir sér eftirminnilegri kennslustund sem 

gekk vel upp að hennar mati. Lára lýsir hvernig hún ákvað að kynjaskipta bekknum og 

ræða við strákahópinn fyrst þar sem henni fannst hún verða ein af strákunum: 

...þeir fengu að tjá sig svolítið um stelpurnar sem voru alltaf að tala svo 

mikið og þeir komust aldrei að. Svo var einn ungur drengur sem er með 

nokkrar greiningar og á við allskonar vandamál og hann einhvernvegin 

blómstraði þarna. Ég sá alveg nýjar hliðar á honum og ég sá að þarna gat 

hann sett sig í spor annarra, en ég vissi það ekki til dæmis af því að ég hafði 

aldrei séð það hjá honum. Þarna fékk ég allskonar hluti upp úr þeim og 

þetta losaði svo. Ég sá alveg sko dagarnir á eftir, þeir voru svolítið ljómandi.  

Lengri tíma tók að kortleggja samskiptin hjá stelpunum í kennslustund að sögn Láru. 

Hún segir að þessir kynjaskiptu tímar hafi samt verið svo þarfir upp á að: „...styrkja 

félagslega stöðu ákveðinna nemenda“. Hún sagði frá umræðu sem myndaðist í þessum 

tíma sem hún taldi hafa farið mjög vel: 

Í hópnum er ung dama sem hefur aldrei viljað taka þátt í neinu og er svona 

bakatil. Ef stelpurnar ætluðu að hittast einhversstaðar þá gat hún það ekki 

og þær sögðu þetta tvær beint við hana, og ég beið, hvað myndi gerast sko 

og ég hugsaði með mér okei hún fer bara að gráta, en þá svaraði hún fyrir 

sig og sagði „stelpur, það er vegna þess að...“ og þá kom bara í ljós að henni 

leið ekkert vel og fannst hún vera útundan. Hún sagði semsagt „mér finnst 

ég ekki vera með, mér finnst þið stundum horfa á mig eins og ég sé eitthvað 

öðruvísi en þið...“, þá kom á hinar og þá náttúrulega snérist umræðan um 

þetta og þær náðu að losa og útskýra. Hún fór svo að vera með eftir það, 
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koma inn í hópinn. Maður sá þarna breytingu og ég kynntist nýjum hliðum. 

Ég held nefnilega að þetta sko, við erum bara í hring og svolítið þétt af því 

að það eykur svolítið á nándina, svolítið klesst í raun og veru. Þetta er svona 

tími þar sem mér fannst við hafa áorkað svo miklu. 

Dagný hafði svipaða sögu að segja um árangursríka kennslustund með 

stelpuhópnum sínum þar sem umræður skipuðu stærstan sess: 

...þær opnuðu sig mjög margar með eitthvað og þá einhvernvegin fékk ég 

nýja sýn á þær margar. Þetta var svo gott og þetta er eitthvað svona sem ég 

man eftir, að þær náðu að opna sig. Þannig að ég held að þetta skipti svo 

miklu máli, þegar traustið myndast og maður nái að segja frá einhverju. 

Þetta er í raun þessi samskipti, þessi fundur var eitthvað svona sem ég 

einhvernvegin man vel eftir og fannst ganga vel.  

Með umræðum sem þessum í minni hópum tókst Láru að kortleggja samskiptin og 

koma þeim í réttan farveg. Dagnýju fannst hún einnig hafa náð góðum árangri og 

kynnst stelpunum betur eftir umræðutímann. Lára hélt áfram að tala um vinnuna sem 

hún þurfti að leggja á sig, sem var oft á tíðum mjög erfið og reyndi á hana sem kennara. 

Erfiðið borgaði sig á endanum og áhrifin fóru að sýna sig að hennar sögn:  

...þetta sýnir líka bara svo þegar maður vinnur svona mikið með bekkinn, að 

fyrir ári síðan akkurat þá var ég að hugsa um að labba út, kennandi þessum 

bekk sko. Þá var ég búin að kenna þeim frá ágúst og fram í febrúar og ég var 

bara alveg búin að fá nóg, þetta bara ég gæti þetta ekki og það var bara 

komið þannig a mér langaði ekkert í vinnuna, sá engan tilgang sko. Þetta var 

bara barátta á hverjum degi, hverja mínútu sko, en yfir í dag þá er bara svo 

gaman að koma í vinnuna, allir glaðir og ef það koma upp vandamál þá eru 

þau leyst. Það er bara svolítið fyndið þegar maður horfir til baka, þetta er 

auðvitað búin að vera „gígantísk“ vinna og tók sinn tíma en og þau finna 

þetta öll og hafa sagt „oo hvað það er gaman núna“ og „oo hvað okkur líður 

vel“. Þau tjá sig og segja frá því að þeim líður vel og þú veist, „manstu 

hvernig þetta var í fyrra?“. Þau finna þetta, en átta sig ekkert á því að þetta 

var þeirra eigin hegðun og samskipti hvort við annað sem var þess valdandi 

að öllum leið illa. 
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Frásögn Láru sýnir augljóslega fram á mikilvægi þess að efla sjálfsmynd nemenda og 

félagslega stöðu þeirra. Það er vinna að efla þessa þætti á meðal nemenda og stuðla að 

jákvæðu vinnuumhverfi og vellíðan nemenda í kennslustofunni. Hvernig Lára hefur 

unnið með bekkinn sinn er aðdáunarvert og áhrifin og árangurinn leyna sér ekki í 

svörum hennar.  

Sunna vill einnig meina að lífsleiknikennsla skili sér til nemenda, en hún hafði þetta 

að segja: 

...maður getur haft fullt af áhrifum hvað maður er að gera í þessum tímum í 

sambandi við hegðun, aga og bekkjarstjórnun. Líka hvernig þau hugsa og líta 

á sig og lífið. Ef við tökum „massíft“ ART prógram, þá er ég með stórann og 

sjúklega erfiða kröftuga drengi. Ég var farin að sjá árangur um jól af þessari 

vinnu. 

Rósa var einnig á sama máli og Sunna og Lára, að kennslan geti skilað árangri. 

Hinsvegar líkt og Dagný töldu þær að það væri erfitt að segja til um áhrif hennar. Þetta 

höfðu þær Rósa og Dagný að segja. Rósa sagði: „Já, ég veit svosem ekki, maður veit 

ekkert hvort eitthvað heppnist vel þar til afleiðingarnar koma í ljós“.  

Dagný sagði: 

Mér finnst svolítið erfitt að mæla það, það er bara mjög erfitt. Maður vonar 

auðvitað að það skili sér þegar maður er að fara í svona ákveðna hluti, en ég 

meina eins og t.d við gerðum bekkjarsáttmála, vinnan skilaði sér þegar við 

vorum akkurat í henni og svolítið á eftir og þótt ég taki þetta upp og minni 

þau á þetta þá er þetta svolítil tími. Ég hef alveg trú á því að ef maður 

heldur áfram að vinna með ákveðna hluti þá skila þeir sér í einhverju mæli 

en mér finnst samt oft að þeir krakkar sem mest þurfa á þessu að halda, 

sem eiga erfiðast með samskipti og eru kannski með mjög brotna 

sjálfsmynd að svona, þetta auðvitað hefur eitthvað að segja en það er svo 

miklu meira sem þessir krakkar þurfa heldur en bara það sem við höfum. 

Þetta er ekki bara eitthvað sem maður lagar bara eitthvað, þú veist setur 

ekki bara plástur á það. Ég held þetta hljóti nú samt alltaf að skila einhverju, 

en mér finnst eins og ég segi mjög erfitt að mæla árangur.  

Hún bætir við að lokum: „...og manni sjálfum kannski líður rosa vel þegar maður 

gerir eitthvað en svo veit maður ekki hvernig nemendum líður með það“. Þrátt fyrir orð 

Rósu um að erfitt sé að meta árangur kennslunnar lýsti hún fyrir rannsakanda 
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„gígantískri breytingu“ þegar hún kenndi 5. bekk í tengslum við vinnu með einelti og að 

byggja upp bekkjarandann: 

 ...það að byggja þau upp sem heild, það hef ég alveg séð árangur af. Það er 

náttúrulega bara þannig, maður heldur kannski að maður sé búin, en nei þá 

kemur eitthvað annað upp og við þurfum að byrja aftur. En þá er svo 

auðvelt að segja „muniði við erum búin að leggja allt þetta á okkur krakkar“, 

og þau og það eru aðalega að þau eru búin að því, ég skipulagði það kannski 

og þau framkvæmdu það svo það er svo auðvelt að minna þau á hvað þau 

eru búin að leggja á sig til að í rauninni kippa þeim aftur á góðan stað. 

Það fer ekki á milli mála í viðtali Dagnýjar að hún stendur frammi fyrir erfiðum og 

krefjandi nemendahópi. Hún deilir reynslu sinni af því hvernig einstakir nemendur geti 

haft slæm áhrif á það að árangursríkar kennslustundir geti átt sér stað. 

...með þessa bekkjarfundi, þar er ég að taka ýmis mál og kenna þeim hluti 

en mér finnst í raun þegar að allir eru með og eru ekki að trufla þá er ég 

bara mjög ánægð með það, þegar við náum að gera þetta. En það sem er 

erfiðast er að ég er með þennan hóp og það eru svo margir erfiðir 

nemendur sem trufla svo mikið og maður svolítið gefst upp, sem er bara 

sorglegt fyrir hina krakkana og mjög leiðinlegt því ég myndi vilja gera miklu 

meira svona. En þetta er ekki bara það, umræður almennt að kenna þeim 

eitthvað það er bara rosalega erfitt útaf það eru bara mjög erfiðir nemendur 

í hópnum. Maður finnur það alveg að ef ákveðnir nemendur eru veikir að þá 

nær maður að gera meira og það er bara sorglegt, það eru engin ráð. 

Stuðningur hefur verið bætt mikið samt, en það er búið að vera mjög erfitt 

hjá okkur.  

4.1.4 Hvað þarf að bæta? 

Eins og sjá má í viðtölunum er það viðhorf ríkjandi hjá viðmælendum að 

lífsleiknikennslan geti borið árangur, hinsvegar er ávallt hægt að gera betur, kennararnir 

voru því spurðir hvort það væri eitthvað í kennslunni sem mætti betur fara. Lára segir 

frá því þegar hún tók þá ákvörðun að sitja námskeið/fyrirlestur til þess að bæta 

kennsluna enn frekar og prófa nýtt efni með bekknum sínum.  

...maður getur náttúrlega alltaf gert betur. Ein af ástæðunum þegar ég 

hugsaði að ég gæti gert betur var þegar ég fór á þetta námskeið eða þennan 
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fyrirlestur. Ég er semsagt buin að biðja um að það yrði komið inn með svona 

fyrirlestur eða námskeið inn í skólann og vonandi verður það þá í haust. 

Dagný hefur jákvætt viðhorf til stefnunnar „Jákvæðs aga“ sem er við lýði í skólanum 

hennar, en kennarar fá í hendurnar handbók með allskonar hugmyndum að gagnlegum 

verkefnum sem hægt er að framkvæma í lífsleiknitímum. Hún tók samt sem áður fram 

að það mætti undirbúa kennara betur í kennsluefninu: 

...mér finnst þetta rosa fín handbók en erfitt sko, ég byrjaði á henni í fyrra 

en mér finnst vanta, ég myndi vilja fara á námskeið, eitthvað virkilega gott 

námskeið til þess að koma mér betur í gang.  

Það sem Sunnu fannst að þyrfti fyrst og fremst að bæta væri aukið aðgengi að efni á 

netinu. Hún talar einnig um tímaskort kennara sem ákveðna hindrun: „...það vantar oft 

meiri tíma til að undirbúa, manni vantar tíma til að „grúska“ í þessu“.  

4.2 Kennslustundir í lífsleikni 

Í þessu þema er leitast við að kortleggja kennslustundir í lífsleikni í skólum 

viðmælendanna og fá ákveðna mynd af hvernig kennararnir skipuleggja og vinna í 

kennslu sinni með eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni í huga. Kaflanum er skipt upp í 

undirkafla sem eru: skilgreindur tími, skipulag og undirbúningur og kennsluaðferðir.  

4.2.1 Skilgreindur tími 

Í upphafi viðtala ákvað rannsakandi að kanna hvernig fyrirkomulag ríkti í skólunum í 

lífsleiknikennslu, það er að segja hvort lífsleiknin væri skilgreind og hversu miklum tíma 

henni væri úthlutaður í kennslu. Rannsakanda þótti gagnlegt að afla þeirra upplýsinga í 

tengslum við hvernig kennarar skipuleggja og vinna í kennslunni. Svörin voru 

mismunandi eftir skólum, sem er samræmi við inntak aðalnámskrár, þar sem bent er á 

að það sé undir skólunum komið hversu mikil áhersla er lögð á lífsleikni burtséð frá 

þeim viðmiðum sem henni eru gefin.  

Í skólanum þar sem Sunna kennir var mestum tíma varið í lífsleiknikennslu, eða einu 

sinni í viku í 70 mínútur í senn: „...1 sinni í viku, 70 mínútur í senn. Það hefur verið 

mismunandi eftir árum og mismunandi eftir árgöngum“. Lífsleiknin er Láru mjög 

hugfólgin og þrátt fyrir að hún sé aðeins skilgreind í 40 mínútur á viku fá hennar 

nemendur meiri kennslu heldur en aðrir bekkir. Í viðtalinu kom í ljós að ráðinn hafi verið 

inn kennari sem kennir börnunum núvitund. Þetta hafði Lára að segja: „...þannig að ég 

bara ákvað að henda út þarna einu fagi og hún semsagt kemur inn og kennir þeim 
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núvitund í staðinn. Hún er að kenna þeim öndun, slökun, hugleiðslu og fleira“. Lára er í 

miklum samskiptum við kennarann sem kennir nemendum hennar núvitund og telur 

börnin í bekknum sínum vera mjög heppin að hafa fengið inn þessa kennslustund: 

...ég er rosalega heppinn jú með núvitundarkennsluna sem er aukalega. Það 

er líka alveg fast svo í raun og veru þá eru mínir nemendur svo heppnir að 

þau fá alveg tvo tíma á viku fasta í lífsleikni, bara einn tími í töflu en ég er 

samt eiginilega með tvo þannig ég er rosa heppin. En það sem ég myndi vilja 

sjá er að hún væri bara í að kenna núvitund í öllum skólanum, við erum bara 

að berjast. Það hefur orðið breyting á bekknum mínum, þau eru mörg að 

nýta sér þetta til dæmis fyrir próf með öndun og slíkt, en þau eru bara, þau 

eru að verða svo afslöppuð. 

Hjá Rósu er lífsleikni ekki skilgreind í stundaskrá og hjá Dagný er lífsleikni í raun 

kennd aðra hverja viku. Þetta var það sem þær höfðu að segja.  

Rósa segir: 

Hún er ekki skilgreind á stundartöflu, ekki hjá mér sko. Annars kenni ég 

mjög óhefðbundið að miklu leyti, en ég lotukenni námsgreinar. Það er 

rosalega mikil þemavinna, svo ég tók þá ákvörðun að lífsleikni er bara partur 

af almennu námi, mikil hópavinna og svona og þannig að hérna, við erum 

Olweusar skóli og það eru bekkjarfundir sem eru partur af lífsleikninni líka. 

Ef eitthvað gengur vel eða extra illa þá tekur maður það líka sko. Við 

kennarar setjum upp töfluna okkar sjálf, hvernig við greinaskiptum henni. 

Það eru flest allir með einhverja lífsleikni, í 5. bekk vorum við með 1 tíma á 

viku og svo núna í 6. og 7. bekk hefur þetta verið samofið í verkefni og 

svona sem ég hef verið að vinna í.  

Dagný lýsti einnig fyrirkomulaginu í sínum skóla: „...það eru semsagt tveir 6. bekkir 

hér þannig að bekkirnir skiptast á að fara í tónlist og lífsleikni, þannig það er önnur hver 

vika. Við erum með jákvæðan aga í þessum skóla þannig lífsleiknin hefur í rauninni 

verið sett fram sem bekkjarfundir“. 

4.2.2 Skipulag og undirbúningur 

Það var mismunandi hvað viðmælendur höfðu að segja um skipulag og undirbúning 

kennslunnar, en allar voru þær sammála um að fjölbreytt kennsla skipti miklu máli 

þegar þær undirbúa kennslustundirnar. Kennarar lýstu einnig ákveðnum 
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kennslustundum og þá hvernig þær skipulögðu þær út frá ýmsum málum sem þær 

töldu að þyrfti að taka á.  

Rannsakandi fann strax í upphafi viðtals hversu skipulögð og metnaðarfull Lára var 

til lífsleiknikennslunnar. Þegar spurt var hvernig hún skipulagði sig og kenndi með 

áhersluþætti rannsóknarinnar í huga byrjaði hún á því að segja frá því efni sem hún 

notaðist við, þ.e uppbyggingarstefnuna og nýja bók sem heitir Hugarfrelsi. Þessar 

bækur snúast vissulega um fleira heldur en sjálfsmynd og félagsfærni, en það er mikið 

farið inn á þá þætti í þessu efni. Í framhaldi sagði hún:  

...ég er með þetta allt saman og öll þessi verkfæri, ég get náð í þau svona 

(smellir fingri). Þannig til dæmis ef einhver hefur orðið fyrir áfalli eins og til 

dæmis var köttur sem dó um daginn, þá fer ég í það að vinna með sorgina 

og að það sé rétt og eðlilegt ferli. Þannig að hérna, síðan ég fékk nýju bókina 

Hugarfrelsi er þetta einhvernveginn auðveldara. Þetta er bara tengist svo 

vel saman og mér finnst ég hafa fengið miklu miklu meiri verkfæri í 

hendurnar. Sem að er auðvelt, ég er náttúrlega búin að lesa bækurnar, ég er 

búin að „stúdera“ þetta. Þannig það er auðvelt að ákveða hvað ég tek fyrir 

hverju sinni.  

Lára lýsti einnig ýmsu sem henni þótti jákvætt við skipulag sitt í kennslunni, en hún 

sagði:  

Ég er náttúrulega ánægð með það að ég get gert það sem ég vil og í raun og 

veru fundið á bekknum, hvernig hann er, hvernig er þessi vika. En mér finnst 

ég samt hafa ákveðið frjálsræði. Ég tek náttúrulega allt í 

uppbyggingarstefnunni, en ég tek hana náttúrlega alveg í byrjun fyrst 

þannig að þá get ég svolítið leikið mér með hana. Ég vil ekki njörva þetta 

niður því þetta á að vera svolítið lifandi tímar að mínu mati. 

Við undirbúning kennslunnar nefnir Sunna einnig, líkt og Lára, hvað hún sé ánægð 

með fjölbreytileikann, en hún hafði þetta að segja: 

Maður getur haft þetta svo fjölbreytt og tekið fyrir allskonar hluti sem skipta 

máli, svo er þetta mismunandi eftir hvaða hóp maður er með. Ég vil 

allavegana hafa þetta fjölbreytt og brjóta upp tímana, ekki gera það sama í 

margar vikur. Ég semsagt tek það fyrir og skipulegg eftir því hvað mér finnst 

þurfa að taka á. 
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Lára lýsti einnig afar vel fyrir rannsakanda hvernig hún undirbýr sig áður en að 

kennsla hefst að hausti:  

...sko maður byrjar alltaf á því að setja sér markmið, skoða sjálfan sig sem 

kennara og ég geri það á hverju hausti og skoða þá hver eru markmiðin mín 

og ég set oft vikumarkmið eins og, ég ætla að brosa eða hérna ég ætla að 

vera með eitthvað sérstakt eins og kurteisi til dæmis sem við erum svolítið 

að vinna með núna. Þannig ég byrja bara á skoða mig og hvernig ég vil að 

veturinn sé og ég reyni að setja mér ákveðin markmið. Hvernig ætla ég að 

hafa þetta fyrir jól og hverju ég vilji áorka og svo núna byrjar næsta önn og 

þá geri ég sama hlutinn, skoða ég hvað mér tókst vel upp og hvað mér hefur 

fundist þurfa að bæta og þá bæti ég því inn í sem ég er að gera núna. 

Í skólanum sem Lára kennir halda einnig kennarar fund að hausti þar sem lagðar 

voru línur í lífsleiknikennslunni og reynt að fá alla kennara til þess að leggja áherslu á 

ákveðna innan greinarinnar „...þá er bara sagt, „nú þurfa allir að gera mitt og þitt 

hlutverk“ og svo eiga allir að vera búnir að því á ákveðnum tímapunkti og þá förum við í 

þarfirnar, lífsgildin og koll af kolli“. Lára tók einnig dæmi um hvernig hún skipulagði 

kennslu sína með stelpuhópinn til þess að byggja þær upp og bæta samskipti innan 

hópsins. Þetta hafði hún að segja:  

Ég byggði þetta upp á hverri viku og þá fórum við, ég var með myndir þar 

sem var hægt a túlka myndirnar og reyna a setja sig í spor annarra og svo 

áttu þær að æfa sig fyrst í að tjá sig um eitthvað einfalt, kannski eitthvað 

sem skipti ekki öllu máli. Svo fórum við aðeins inn á við og þetta var 

semsagt í hverri viku, einu sinni í viku í tólf vikur og hérna svona smátt og 

smátt fóru þær í að vinna svolítið tvær og tvær saman og svo fjórar, þær 

voru tólf sko. En fyrst til að byrja með var þetta bara að skapa traust.  

Rósa segir frá hvernig hún skipulagði kennsluna út frá einhverfum nemanda til þess 

að aðlaga hana betur að hópnum. Markmiðið var að efla félagsfærni hennar og annarra 

nemenda í bekknum.  

...þau þurftu að kenna henni leiki og þá kom í ljós að ástæðan fyrir því 

afhverju hún var ekki að taka þátt var útaf hún kunni þetta ekki, þannig við 

vorum bara markvisst hérna. Þau voru inni í frímínútunum og voru að kenna 

henni allskonar boltaleiki og allskonar leiki úti og svo færðum við þetta út og 
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það voru alltaf einhverjir sem báru ábyrgð á því að hún væri með og þau 

væru í því sem væri að æfa og hérna já, þannig að nú til dæmis getur hún 

farið í fótbolta og verpa eggjum og snúsnú sem hún kunni bara ekkert, sem 

var ástæðan fyrir að hún tók ekki þátt. Þannig að lífsleiknikennslan sem ég 

hef verið með fyrir þennan hóp núna hefur verið mjög óhefðbundin að 

þessu leiti. 

Rósa er einnig með blindan dreng í bekknum og ákvað að brjóta upp kennsluna og 

skipulagði hana með öðruvísi sniði þegar hún fór með þeim í gegnum bókina „Ég er 

bara ég“. Hún lýsti fyrir rannsakanda hvernig hún fór að:  

...þegar ég fór með þau í gegnum bókina „Ég er bara ég“ þá lásum við efnið 

og ræddum um það og unnum verkefni. Það var mjög hefðbundin sú 

kennsla, en ég tók t.d þá ákvörðun útaf ég er að kenna þessum blinda að 

það fékk enginn bók þannig að þau þurftu öll að fara í ímyndunar heiminn 

og sjá allt fyrir sér og svona.  

Í skólanum þar sem Dagný starfar þurfa kennarar að gera starfendarannsóknir yfir 

skólaárið og vinna markvisst að því að bæta einhvern þátt kennslunnar. Dagný sagði frá 

sinni rannsókn og hvernig hún skipulagði hana út frá samskiptavanda í bekknum: 

...í fyrra þá var mín rannsókn að vinna með samskipti hjá stelpunum því það 

voru rosalega erfið samskipti hjá þeim í fyrra og mikið sem gekk á. Þannig ég 

fór á námskeið um samskipti stúlkna þar sem ég fékk sérstakan pakka sem 

búið er að þýða frá Bandaríkjunum um samskipti stúlkna. Eftir þetta 

námskeið þá byrjaði ég að keyra þetta efni í gegn og svo erum við eða 

ætlum að fara aftur í gang með þetta, en þetta er í rauninni kláraðist ekki í 

fyrra þannig stelpurnar eru að fara í þetta áfram. 

Dagný segir að í framhaldi af þessu hafi verið tekin sú ákvörðun að hún fengi aðstoð 

námsráðgjafa til þess að kenna efnið; „...ég reyndar tek ekki kennsluna núna, það var 

verið að ráða námsráðgjafa sem ætlar að taka þetta fyrir með þeim, en markmið 

kennslunnar er að vinna markvisst með samskipti og kenna þeim uppbyggileg 

samskipti“. 

4.2.3 Kennsluaðferðir 

Rannsakanda þótti gagnlegt að forvitnast hvaða kennsluaðferðir kennarar kjósa að nota 

í lífsleiknikennslunni. Allir viðmælendur sögðust í raun og veru notast við allskonar 
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aðferðir, en þær aðferðir sem nefndar voru meðal annars umræður, spjall, klípusögur, 

spjaldtölvur, tækni, leikir, leikræn tjáning, hlutverkaleikur og fjölbreytt verkefni. 

Umræður virðast hinsvegar spila stærstan part þegar kemur að kennslunni.  

Rósa telur það afar mikilvægt að allir nemendur fái orðið, en „...það að geta tjáð 

tilfinningar sínar og átt samskipti við aðra skiptir svo miklu máli upp á sjálfsmyndina“. 

Hún bætti síðan við: „þú lærir ekkert af því að þegja alltaf. Þú verður að taka þátt í 

umræðum til að orða hugsanir þínar og tilfinningar og þetta, annars ertu bara alltaf inn 

í hausnum á þér í eintali við sjálfan þig. Mér finnst svolítið hafa aukist með árunum, 

þessi vanvirkni“. Dagný er sammála Rósu, en hún segir: 

...mér finnst líka oft þegar maður er að spyrja þau af einhverju að þú veist, 

ekki bara þeir sem rétta upp hönd heldur láta þau ræða tvö og tvö og svo 

skila niðurstöðum. Þá er maður að reyna að fá alla til að taka þátt og fá 

einmitt þessar umræður. Svo finnst mér einmitt líka að láta þau vinna í 

hlutverkaleik eða eitthvað svoleiðis og þá ná þau að setja sig í spor annarra, 

það skilar líka góðum árangri. 

Lára ræðir einnig um mikilvægi umræðna innan bekkjarins, í allskonar formi: „ég 

kannski kem með eitthvað svona frétt eða eitthvað sem gerðist í bekknum og svo 

skoðum við það“. Sunna hefur sömu sögu að segja og telur afar mikilvægt að taka 

umræður reglulega á bekkjarfundum og í lífsleiknitímum: 

Ef þau vilja leggja áherslu á eitthvað sem hefur gerst innan bekkjarins þá 

gerum við það, stundum erum við að taka það besta og versta. Besta og 

versta við síðustu viku eða helgina. Við grípum líka af og til hvað sé að 

gerast í samfélaginu, ræðum það og skoðum. En þarna fá þau að opna sig og 

fá tækifæri til þess að tjá sig við bekkinn og segja hvernig þeim líður. 

Rósa, Lára og Sunna leggja því allar mikið upp úr tjáningu í tímum og mikilvægi 

umræðna í kennslustundum. Að nemendum sé gert kleift að æfa sig í tjáningu tengist 

óhjákvæmilega bæði eflingu sjálfsmyndar og styrkingar félagslegrar stöðu. Í ljósi þess er 

afar ánægjulegt að sjá hversu mikla áherslu kennarar virðast leggja á þessar 

kennsluaðferðir við skipulag kennslunnar. 

4.3 Námsefni 

Rannsakanda þótti áhugavert að kanna hvers konar námsefni kennarar nota í 

lífsleiknikennslunni og ræddi því við viðmælendur nánar um hvaða námsefni hafi 
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gagnast þeim best í kennslu til að styrkja sjálfsmynd og félagslega stöðu nemenda. 

Köflunum var skipt upp í agastefnur, en hver skóli gengur útfrá og notast við 

hugmyndafræði ákveðinnar stefnu sem fléttast eðli málsins samkvæmt inn í 

lífsleiknikennslunna. Því næst, gagnlegar kennslu- og vinnubækur, ART kerfi sem tveir 

skólanna nota í lífsleiknikennslunni og síðast en ekki síðst ýmis verkefni kennara sem 

þeir deildu með rannsakanda.  

4.3.1 Agastefnur 

Lára segist nota efni úr Uppbyggingarstefnunni og nýja bók sem hún fór á námskeið um 

til þess að geta kennt efnið. Hún hafði þetta að segja um stefnuna:  

Sko við erum að nota uppbygginguna og það er alveg sko, nákvæmlega hvað 

maður á að gera. Þetta er bara verkfærakista, það er til alveg rosalega mikið 

en við erum sérstakur uppbyggingarskóli þannig ef ég færi að vinna 

annarsstaðar þá myndi ég bara vilja vinna hjá skóla með 

uppbyggingarstefnuna útaf ég sko í raun og veru er búin að nota þetta í 

mörg ár, ég vissi bara ekki að það væri einhver kenning.  

Lára lýsti hvað hún gerir alltaf í upphafi hverrar annar í samræmi við áherslur 

uppbyggingarstefnunar og sýnir rannsakanda myndir og verkefni sem hún og nemendur 

hennar hafa gert saman.  

 

Mynd 1- Mitt og þitt hlutverk 
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Lára lýsir hvernig bæði hún og nemendur reyna að fara eftir gildunum sem sjá má á 

mynd 1. Hún segir einnig frá verkefni með þarfirnar, þar sem nemendur reyna að 

komast svolítið að því hver þau eru. Hún heldur áfram að lýsa verkefnum úr 

uppbyggingarstefnunni: 

...og hérna svo erum við bara að tala um lífsgildin, skýru mörkin og hérna 

svo erum við með semsagt bekkjargildin og erum með hérna 

bekkjarsáttmálann sem við gerðum saman og ákváðum hvernig við ætlum 

að vera með og þau eru með gleði, jákvæðni, virðingu, traust og vináttu. Svo 

vinnum við út frá þessum gildum eins og „hvað er að vera góður vinur?“, 

„hvað er að vera traustur?“ og svo framvegis. 

 

Mynd 2-Bekkjarsáttmáli 

 

Lára gekk um stofuna með rannsakanda og sýndi henni einnig verkefni sem þau gerðu, 

en allir nemendur áttu að finna út sínar sterku hliðar og skrifa á miða sem síðan voru 

límdir á stórt veggspjald sem hengt var upp í stofunni.  
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Mynd 3 - Sterkar hliðar nemenda 

Lára útskýrir verkefnið á mynd þrjú og segir svo: „Þannig þetta er já það sem við 

gerum alltaf strax á haustin, byrjum á þessu og þá notum við 4-5 tíma í þetta. Hvort 

sem það er lífsleiknitími eða hvað sem er og þegar þetta er búið þá er komin ákveðinn 

strúktur í bekkinn, svona gerum við semsagt“. 

Skólinn sem Sunna starfar í notar einnig hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar, 

en þar er stefnan kölluð „Uppeldi til ábyrgðar“. Sunna lýsir stefnunni stuttlega fyrir 

rannsakanda:  

 ...inn í lífsleikninni erum við líka með stefnuna uppeldi til ábyrgðar sem 

hefur reyndar legið í dvala undanfarin ár, en tekið aftur upp í haust. 

Samkvæmt henni á að vinna allskonar verkefni, en ég semsagt vann með 

nemendum í lífsleiknitíma í þörfunum, bekkjarsáttmála og veltum svona 

fyrir okkur hvernig bekkur við vildum vera og hvernig reglur við viljum hafa 

og afhverju.  

Í skóla Dagnýjar er gengið út frá stefnunni „Jákvæður agi“ og Dagný styðst við efni 

úr stefnunni í lífsleiknikennslu og lýsir því svo:  

Við erum með svona handbók um jákvæðan aga og þar eru allskonar 

verkefni sem við getum gert og það eru leiðbeiningar með því. Ég hef notað 

það þannig það er það sem ég hef verið helst með. Þetta er alveg svona 
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þykk handbók, virkilega góð bók og hún er alveg sett virkilega flott upp. Ég 

hef t.d unnið bekkjarsáttmála út frá henni og það er alveg farið í, þeim er 

alveg kennt þú veist hvernig á að mynda hring, þú veist þegar maður er með 

bekkjarfundi. Einnig er talað um hróshringi og hvernig eigi að leysa mál og 

þú veist það er rosalega mikið sem er tekið í þessu. Þetta er rosalega flott og 

ég er mjög hrifin af þessu kerfi jákvæðs aga, það er svo mikið um innri 

áhugahvöt og eitthvað svoleiðis en ekki eitthvað þú veist svona kerfi þar 

sem er umbun og eitthvað þannig, en ég er ekkert voðalega hrifin af 

einhverju þannig persónulega. 

4.3.2 Kennslu- og vinnubækur 

Í viðtölunum komu aðeins 4 kennslubækur til tals sem kennurum hafa hugnast 

sérstaklega vel í lífsleiknikennslunni. Hér verður gerð grein fyrir svörum þeirra þar að 

lútandi.  

Lára virðist hafa mikinn áhuga á að segja frá nýrri kennslubók sem hún hefur komist 

í kynni við, en hún styðst við hana samhliða Uppbyggingarstefnunni og 

nútvitundarkennslu sem nemendur hennar fá. Þetta hafði hún að segja um námsefnið: 

„...svo hef ég bætt við bókinni Hugarfrelsi sem fjallar um öndun, slökun, jóga, 

hugleiðslu og sjálfsstyrkingu. Ég fór á námskeið hjá þeim til að kenna þetta, mér fannst 

þetta flott og það var svolítið um kvíða svo ég tók hann inn í„ Lára lýsir í framhaldi 

gagnsemi bókarinnar og uppsetningu hennar: 

...þetta er líka sniðugt útaf því að þetta er svona tilbúið, þú þarft ekkert að 

sitja yfir þessu. Hérna er til dæmis bara saga sem tengist tilfinningum og þá 

bara lestu hana og ræðir síðan. Svo er ég líka t.d með svona spjöld og læt 

þau velja sér spjöld, lesa þau upp og svo eiga þau að útskýra það... líka í 

þessari bók er fjallað um hvernig barnið geti orðið hamingjusamara og þá er 

einmitt sko þakklætiskrukkan sem kemur þar inn í, semsagt héðan úr 

þessari bók fékk ég þá hugmynd. 

Hún bætir við að lokum „...þetta passar mjög vel við nútvitundarkennsluna, svo ég 

held að þessi bekkur sé mjög heppinn að fá svona mikið“.  

Rósa segist ekkert sérstaklega hafa verið að leita eftir námsefni til að nýta í lífsleikni. 

Hún segir:  

...mér finnst bara þetta daglega líf og þau sem persónur og einstaklingar og 

þetta ferli einstaklingsins að vera eins og hann er. Mér finnst það 
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einhvernvegin svona, ég þarf ekkert námsefni til að fjalla um það en ég átta 

mig alveg á því að það er til fullt ef mér vantar. 

Hún bendir samt á námsefni sem hún hefur kennt með góðri raun:„...mér finnst mjög 

gott í 5. bekk að styðjast við námsefnið Ég er bara ég eftir Ásdísi Olsen og Karl Ágúst. 

Það gefur manni tækifæri til að ræða fjölbreytileikann í hópnum og hvað við erum ólík“. 

Hún hefur einnig prófað að nota bókina um greindirnar sem byggð er á hugmyndafræði 

Howards Gardner og heitir Fjölgreindir í skólastofunni. Þetta hafði hún að segja um 

hana:  

...þegar hún kom út þá einmitt notuðum við hana og það var rosalega flott 

og skemmtileg nálgun. Þá unnum við kannski bara í einhverri einni greind í 

2-3 vikur og vorum með allskonar verkefni tengt því í þeim árgangi sem ég 

var að kenna þá. En semsagt þessi bók og bókin eftir Ásdísi og Karl Ágúst, 

annað hefur mér ekkert sérstaklega hugnast. 

Dagný lýsir einnig ánægju sinni með bókina Fjölgreindir í skólastofunni, en hún 

sagði: „...við vorum svolítið að vinna með greindirnar og sjálfsmyndina þannig“.  

Rósa segir einnig frá skoðun sinni á námsefninu Ertu?. 

Það er til bók sem heitir Ertu?, en mér finnst hún bara brjálæðislega 

leiðinleg, bara endalausar eyðufyllingar sem maður vinnur ekkert með. Mér 

finnst bara að lífsleikni eigi ekki að vera eyðufylling, finnst það bara 

kjánalegt. Bókin getur reyndar alveg skapað umræðu en þá er bara spurt og 

svarað. Mér finnst það bara yfirdrifið nóg sem krakkar eru í að gera svoleiðis 

verkefni, en lífsleiknin á að vera öðruvísi nálgun.  

Dagný hafði ekki sömu skoðun og Rósa á Ertu, en hún hafði reynslu af kennslu 

efnisins og þetta hafði hún að segja um hana: 

...ég var að taka hana í 5. bekk í fyrra, sumt af því var svolítið fyrir eldri 

krakka fannst mér en það var alveg verið að vinna svolítið með 

sjálfsmyndina og margt sem hægt var að fá góðar umræður um og svona 

svo já, en mér fannst hún samt kannski höfða meira til stelpnanna heldur en 

strákana. Þær voru mjög, þeim fannst þetta spennandi á meðan strákarnir 

voru alveg „oh nei“, svona ekki að nenna þessu.  
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4.3.3 ART 

ART er heildstætt agastjórnunarkerfi sem stendur fyrir Aggression Replacement 

Training. Markmiðið er að koma í veg fyrir ofbeldi og kenna aðrar leiðir til að leysa 

vanda eins og samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda. Bæði Sunna og Dagný segja 

frá ART námstilboði sem nemendur þeirra hafa fengið að taka þátt í og benda á 

gagnsemi þess námsefnis.  

Sunna lýsir ART svo: 

Það þarf að fara á námskeið til að geta kennt þetta efni, en nemendur mínir 

fengu að fara í svona prógramm heila önn, það er reyndar 1 ár síðan en 

þetta er gríðarlega mikil lífsleikni sem þau fengu og var alveg þrisvar sinnum 

á viku í heila önn. ART er þrískipt en þá er farið í félagsfærni með 

klípusögum, sjálfstjórn og eflingu siðferðis. Stundum er allur hópurinn 

saman og stundum hálfur. Það er semsagt mikið lagt upp úr félagsfærninni 

þarna. 6. bekkur var semsagt í þessu prógrammi en við grípum alveg í þetta 

með kennslunni núna. En annars er unnið með leiklist og leikræna tjáningu 

svolítið í ART. Við vinnum þá með eitthvað „issue“ sem hefur gerst, búum til 

leikrit og notumst þá við ipada í því.  

Dagný segir um ART: 

...svo er líka verið að taka hópana hérna í ART og það eru þá 

frístundaleiðbeinandi og sérkennari við skólann sem sjá um þá kennslu. Þau 

eru í þessu í 6 vikur og síðan fer minn hópur í 6 vikur á eftir þeim. Þessir 

tímar eru semsagt teknir bara úr einhverju öðru í töflu. Þau eru þrjá tíma í 

viku í ensku svo það er kannski tekið af þeim tíma eða jafnvel íslenskunni. 

Þetta er tvisvar í viku sem þau eru í þessu og hefur reynst afar vel.  

4.3.4 Ýmis verkefni kennara 

Eftir að hafa greint viðtölin er það álit rannskanda að kennararnir séu ekki 

kennslubókamiðaðir því þeir velja frekar að nota ýmis verkefni, sem þeir gera sjálfir og 

einnig greinar, myndbönd, tæknina eða eitthvað annað efni sem þeir hafa safnað að sér 

í gegnum árin. Sum þessara verkefna eru að vísu tekin úr kennslubókum eða úr 

fyrirlestrum/námskeiðum sem kennarar hafa setið. Öll þessi verkefni sem nefnd voru 

gagnast vel í kennslu til þess að efla sjálfsmynd og styrkja félagslega stöðu barna. Hér 
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verður því sagt frá nokkrum vel völdum verkefnum sem kennarar sögðu frá í viðtölum 

sínum.  

Þegar Sunna var spurð nánar um hvaða námsefni henni hugnast best í kennslunni 

var það í raun engin sérstök bók eða efni sem henni finnst betra en annað, en hún 

sagði: „..ég nota mikið af greinum t.d greinum um sjálfsmynd og greinum til að vinna 

með einelti, læt þau þá bæði horfa á video og skoða greinar á netinu: „Ég semsagt er 

ekki mikið bókamiðuð. Vinn oft út frá barnasáttmálanum og svo bý ég sjálf til allskonar 

verkefni“. Sunna nefnir mörg dæmi um verkefni sem hún hefur unnið með nemendum 

sínum, eitt þeirra er til dæmis vinna með ýmis orð þar sem nemendur velta þeim betur 

fyrir sér. Rannsakanda þótti þetta sniðugt verkefni til þess að fá nemendur til þess að 

kafa dýpra og átta sig betur á hugtökum og bað Sunnu um að útskýra verkefnið nánar:  

...við höfum notað orðið sjálfsmynd og velt fyrir okkur hvað það þýðir, þetta 

orð eins og „hvað er sjálfsmynd?“, „hvað er dæmigert fyrir einhvern sem 

hefur góða sjálfsmynd eða veika?“, „hvað er það sem hefur áhrif á það?“. 

Svo að lokum eiga þau að velta fyrir sér, „hvernig er mín sjálfsmynd?“, 

einhverjar svona pælingar með orð. 

Sunna segir í því framhaldi að hún fái „hroll af vinnubókum“ og finnist það vera svo 

þurrt. Í viðtalinu kemur vel fram að hún er tæknimiðuð og vill nýta internetið í meira 

mæli. Í framhaldi bætir hún við: 

Það væri fínt ef það væri til meira aðgengilegra efni í lífsleikni helst á netinu, 

svona hugmyndabanki til að grípa meira í. Það er stundum, á teymisfundum 

þá erum við að ræða hvað við eigum að taka í lífsleikni í næstu viku. Sumir 

eru bara ekkert hugmyndaríkir svo ef það væri til meira efni, eitthvað svona 

sem maður plokkar út, það myndi auðvelda.  

Lára segir einnig frá ýmsum verkefnum sem hún hefur unnið með nemendum 

sínum. Til dæmis sýndi hún rannsakanda spjöld sem hún útbjó og notar í tímum hjá sér, 

en á spjöldunum eru allskonar uppbyggileg orð sem hún setur á borð nemenda, hún 

útskýrði það nánar: „...ef mér finnst einhver vera dapur eða eitthvað þá set ég bara 

svona uppbyggileg spjöld með orðum á borðið þeirra“.  



 

57 

 

Mynd 4 - Uppbyggileg orð 

Hérna sýnir Lára umhyggju í garð nemenda sinna með því að byggja þau upp. Aðferðin 

er sniðug og einföld í útfærslu og því tilvalin til þess að nota í kennslu. Lára segir í 

framhaldi frá tveimur verkefnum sem hún hefur unnið markvisst að, en þau eru 

þakklætisgrís og hreyfikrukka. Nemendur skrifa á miða það sem þeir eru þakklátir fyrir, 

en miðunum er síðan safnað saman og þeir settir í grísinn eins og peningar í sparigrís. 

Hreyfikrukkan er með svipuðu sniði, en nemendur skrifa á miða leiki eða æfingar sem er 

safnað saman í krukkuna. Við og við grípur Lára í krukkuna og dregur  miða með æfingu 

eða leik sem allir nemendur þurfa að taka þátt í. Lára lýsti einnig hvernig hún notar 

þakklætisgrísinn á litlu jólunum. 

Á litlu jólunum tók ég t.d upp þakklætisgrísinn og las það sem var komið í 

hann. Þá eru þau a læra, það kom til dæmis ég er þakklát fyrir mömmu og 

pabba, ég er þakklát fyrir að vera í skóla. Mér finnst þetta allt vera tenging í 

að passa upp á sjálfsmyndina þannig þetta er svona sem ég geri alveg 

markvisst. Þetta er bara inn í öllum tímum en stundum ef það er eitthvað í 

gangi þá gríp ég í þetta, annað hvort hreyfikrukkuna eða þakklætisgrísinn og 

þetta er það sem mér finnst skipta miklu máli. 

Sunna lýsir mörgum mismunandi kennslustundum í viðtalinu og ein af þeim tengist 

félagsfærninni vel og er útfærð með klípusögum, Sunna lýsir hvernig kennslustundin fer 

fram: 

Ég les fyrir þau ákveðna klípusögu. Fyrst fá þau ákveðnar upplýsingar úr 

sögunni. Til dæmis er „Palli“ að gera eitthvað rangt í sögunni og nemendur 

eiga að skipta sér upp í þrjá hópa eftir því hvað þeim finnst. Þeir sem eru 

sammála því sem hann er að gera fara í einn hóp, þeir sem eru ósammála 

fara í annan og þeir sem vita ekki hvað þeim finnst fara í þann þriðja. Þegar 
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þau eru búin að skipta sér upp í hópana held ég áfram með söguna og þau 

fá fleiri upplýsingar, þá kannski færa þau sig um hóp. Svo geri ég þetta aftur 

í þriðja skiptið þar til sagan klárast. Þetta er svona svolítið yfirborðskennt og 

á að sýna fram á að maður eigi ekki að vera of fljótur að dæma.  

Sunna notar einnig mikið spjaldtölvur í kennslunni og skipuleggur oft tíma út frá 

þeim, en hún lýsti því einnig nánar fyrir rannsakanda.  

...ég hef látið þau vinna með stillimyndir, þau fara í hópa og eiga að búa til 

„freeze“ myndir þar sem þau túlka vináttu, reiði, sorg, ást og gleði t.d. Svo 

hef unnið svolítið með leiklistina inn í þessu og leikræna tjáningu, læt þau 

draga orð og eru fyrir framan bekkinn og eiga að leika það eða koma sér í 

stöðu og svo giskar bekkurinn á hvað þau eru að reyna leika.  

Sunna nefnir einnig jákvætt og uppbyggilegt verkefni sem hefur fylgt henni í 

gegnum tíðina: 

...það semsagt fá allir spjald sem er hengt aftan á bakið þeirra. Ég er svo 

með penna í allskonar litum og nemendur fá að labba fyrir aftan hvern 

einasta bekkjarfélaga og skrifa eitthvað fallegt um hann, helst eitthvað um 

þau ekki bara „flott peysa“. Þetta er bæði jákvætt og uppbyggilegt. Ég 

semsagt ritskoða þetta svo, plasta og gef þeim að vori til þess að eiga þetta. 

Öllum hlýnar, bæði fallegt og gott að fá hrós.  

Rósa hefur notast við myndrænt efni í kennslunni. Hún er með einhverfan nemanda 

í bekknum og ákvað því að prófa öðruvísi nálgun í kennslunni í tengslum við hegðun og 

samskipti. Þetta hafði hún að segja um kennslustundina: 

Það var kona sem á mjög einhverfan strák í eyjum sem bjó til teiknimynd, 

invention heitir hún, á youtube, algjör snilld, er svo myndræn. Öðru hvoru 

sýni ég þessa mynd og við rifjum upp afhverju segir hún allt í einu „ég elska 

þig?“ og eða segir eitthvað sem er mjög óviðeigandi og svona ýmislegt. 

Rósu þótti þetta vera vel heppnuð kennslustund og gott efni til að kenna, en hún 

lýsti einnig viðbrögðum nemenda af áhorfi myndbandsins:  

...ég ræddi um þetta, þessa allskonar upplifun á framkomu annarra og 

maður sá bara að það nánast var reykur. Þau sögðu kannski ekkert rosalega 
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mikið eða tóku eitthvað rosalega mikið þátt, það var pínu einræða en 

maður sá að þetta kom af stað semsagt, þau þurftu að pæla svolítið og svo 

skilur maður þau svolítið eftir með það, spáið aðeins í þetta.  

Líkt og lýst hefur verið fór Dagný á námskeið til þess að geta kennt bandarískt 

námsefni sem tekur á samskiptum stúlkna, þetta hafði hún að segja um námsefnið og 

kennsluna: 

...þetta er efni sem búið er að rannsaka, og hefur gengið mjög vel. Þær sem 

kenna þetta námskeið eru búnar að vera í mörgum skólum að kynna þetta. 

Þegar ég byrjaði með þetta stelpuverkefni þá skiptum við þeim í tvennt, 

voru bara litlir hópar 8-9 stelpur og fannst, maður fór svona hring og allir 

sögðu eitthvað frá sjálfum sér og svona og þær fóru svolítið að opna sig 

þegar svona ákveðið traust myndast. Mér finnst það skila mestu, þegar 

maður nær svona góðum umræðum því mér finnst oft þegar maður er að 

kenna þeim eitthvað yfir hópinn að þá einhvernvegin, maður veit ekkert 

hversu margir ná að tileinka sér það en svo þegar maður er með umræður 

og jafnvel látbragðsleiki eða eitthvað svoleiðis þá skilar það oft bestu að 

mínu mati.  
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5 Umræða 

Hér verður rannsóknarspurningum sem og undirspurningum rannsóknarinnar svarað út 

frá niðurstöðum og fræðilegri nálgun. Aðalatriði gagnanna eru túlkuð og vangaveltum 

rannsakanda fléttað inn í umræðuna.  

5.1 Mikilvægi sjálfsmyndar og félagslegrar stöðu nemenda 

Hugmyndir okkar, bæði meðvitaðar og ómeðvitaðar sem við höfum um okkur sjálf 

kallast sjálfsmynd. Þessar hugmyndir byggjast á líkamlegum og andlegum eiginleikum, 

kostum okkar og göllum. Það álit sem við höfum á okkur sjálfum, það er sjálfsmatið 

endurspeglar skoðun okkar á sjálfsmyndinni og hefur áhrif á tilfinningar okkar og 

hegðun. Þessar hugmyndir okkar hafa töluverð áhrif á framtíð og örlög einstaklinga, þar 

sem þær eiga þátt í því að móta og hafa áhrif á val og ákvarðanir í lífinu (Branden, 

2003). Einstakingar með sterka sjálfsmynd eiga auðveldara með að framkvæma hluti og 

taka ábyrgð á gerðum sínum á meðan einstaklingar með laka sjálfsmynd eiga það til að 

kenna öðrum um mistök sín og eiga erfitt með að leysa vandamál (Elva Björk 

Ágústsdóttir, 2014). 

Neikvæð sjálfsmynd getur leitt til margra sálfræðilegra vandamála eins og kvíða, 

þunglyndis, tilfinningalegs vanþroska, lélegs árangurs í námi, misnotkunar á áfengi og 

fíkniefnum, glæpum og fleiri andfélagslegum þáttum (Branden, 2003). Lífsleiknikennsla 

getur því gegnt ákveðnu forvarnargildi ef vel er að henni staðið (Elias, o.fl.,1997). 

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronnfennbrenners eru áhrif umhverfis á einstaklinga 

mikil, og þar með á sjálfsmynd þeirra. Grunnskólinn er mikilvægur staður í nærumhverfi 

nemenda og gegnir því stóru hlutverki í lífi þeirra (Bronfenbrenner, 1979). Einnig hafa 

miklar breytingar á samfélaginu orðið í tímans rás, og því mikilvægt að mati 

rannsakanda að leggja auknar áherslur á lífsleiknikennsluna í ljósi þess. Breytingarnar 

sem um ræðir eru til að mynda auknar kröfur, vaxandi neysluhyggja, aukin samfélagsleg 

vandamál af ýmsum toga, aukin tíðni þunglyndis og geðraskana og áfengis- og 

fíkniefnaneysla, hegðunarvandi, agaleysi og aukning kynsjúkdóma meðal ungs fólks 

(Aldís Yngavdóttir, 2002). Annað eigi síður mikilvægt dæmi sem einkennir 

nútímaþjóðfélag er áherslan á mikla samvinnu og samstarfshæfni einstaklinga. 

Ávinningur þess að fá fram mörg og mismunandi sjónarmið er mikill. Traust skiptir 

miklu máli í því samhengi. Einnig er nauðsynlegt að leggja rækt við umburðarlyndi, 

tileinka sér sveigjanleika, finna leiðir til að samræma ólík sjónarmið og hagsmuni, leysa 

úr deilum og taka gagnrýni af skynsemi og yfirvegun. Þeir einstaklingar sem eiga í 
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erfiðleikum með að tileinka sér slíka færni geta dregist aftur úr og orðið óvinsæl á 

meðal annarra (Erla Kristjánsdóttir, o.fl., 2004). Mjög mikilvægt er að styrkja sjálfsmynd 

og efla félagslega stöðu nemenda, sérstaklega í ljósi örra breytinga í samfélaginu.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á jákvæð viðhorf viðmælenda til kennslu í 

lífsleikni og styrkingar sjálfsmyndar og félagsfærni. Allir viðmælendurnir fjórir telja 

mikilvægt að stuðlað sé að eflingu áðurnefndra þátta líkt og aðalnámskrá gerir ráð fyrir. 

Þegar þeir voru spurðir hvaða þættir kennslunnar teldust mikilvægastir nefndu þeir allir 

bæði sjálfsmynd og félagsfærni, ásamt öðrum eigi síður mikilvægum þáttum innan 

lífsleikninnar. 

Þrátt fyrir jákvæð viðhorf kennara kemur fram, líkt og í rannsókn Aldísar 

Yngvadóttur (2010) að kennarar telja að lífsleiknin verði stundum undir í skólastarfinu 

og tímarnir ekki nýttir sem skildi. Þó voru ekki allir viðmælendur á því og vildu meina að 

lífsleikninni væri vel sinnt í skólanum. Einnig var ánægjulegt að heyra hvernig aðrir 

starfsmenn skólans hafa verið að koma að lífsleiknikennslunni, eins og 

skólastjórnendur, námsráðgjafar, djáknar, sérkennarar og frístundaráðgjafar svo 

eitthvað sé nefnt.  

Þegar leitast var við að kanna viðhorf kennaranna kom fram í þremur af fjórum 

viðtölum umræða um samfélagsleg áhrif og breytingar á samfélagsgerð undanfarna 

áratugi. Allar viðmælendur höfðu áhyggjur af samskiptum ungmenna í dag vegna örrar 

tækniþróunar. Ein þeirra nefndi til dæmis að hún væri farin að finna fyrir slæmum 

áhrifum samfélagsmiðla hjá yngri nemendum. Einnig hafði hún áhyggjur af þeim miklu 

kröfum sem börn og ungmenni standa frammi fyrir í dag, en þá átti hún við bæði kröfur 

foreldra um frammistöðu barna sinna í námi sem og kröfur sem þau setja sér sjálf. En 

þessar kröfur hafa augljóslega áhrif á sjálfsmynd þeirra. Viðhorf nemenda og hvernig 

samfélagið hefur mótað kynslóðina var einnig áhyggjuefni eins viðmælenda, en hún 

sagði til dæmis „það er bara samfélagið í dag. Það er verið að ýta þeim af stað og þetta 

samfélagsmiðla dæmi skiluru og það er orðin vesen og þau eru bara illgjörn, þau eru 

svo óþroskuð að það birtist sem illgirni“.  

Kennarar veltu einnig fyrir sér hvers vegna þessi mikla aukning á kvíða og allskonar 

vandamálum ætt sér stað, sér í lagi hjá stúlkum. Í viðtölum við kennarana kom skýrt 

fram að þörfin væri greinilega meiri, eða mikilvægari en áður að taka á félagslegum 

þáttum nemenda í dag. Orð eins kennarans um eflingu sjálfsmyndar urðu rannsakanda 

ærið umhugsunarefni og finnst honum við hæfi að nota þau sem lokaorð í þessum hluta 

en hún sagði svo:„...það er mjög erfitt að byggja upp sjálfsmynd hjá barni sem fær síðan 

bara pillurnar einn tveir og tíu ef honum verður á að hósta“.  
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Af niðurstöðum rannsóknarinnar sem og fræðilegum rökum telur rannsakandi að 

ærin ástæða sé fyrir því að unnið sé markvisst að eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni 

nemenda, sem og öðrum mikilvægum þáttum sem lífsleiknin tekur á.  

5.2 Lífsleiknikennslan: Skipulag, skilgreindur tími og kennsluaðferðir 

Aðalmarkmið lífsleiknikennslu er að leggja áherslu á að styrkja einstaklinginn, hvetja 

hann til að nýta hæfileika sína, bera ábyrgð og setja sér markmið (Erla Kristjándóttir, 

o.fl., 2004). Í bók sinni Lífsleikni: listin að vera leikinn í lífinu: handbók í lífsleikni  leggur 

María Jónasdóttir (2012) áherslu á að æskilegt sé að byrja snemma í æsku að leggja 

grunn að auknu sjálfstrausti, sjálfsvitund og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Nemendur þurfa að skynja að þeir hafi val og geti haft áhrif á hvað þeir vilji fást við í 

framtíðinni. Það er því mikilvægt að kennarar veiti nemendum stuðning og þann grunn 

sem þeir þurfa til að framkvæma, öðlast þekkingu og geta gert sér grein fyrir og 

greinarmun á því hvað veldur neikvæðni og hvað skapar vellíðan og hamingju. Líkt og 

sjá má í tilvitnunum hér að ofan spilar kennarinn stórt hlutverk í því hvernig 

lífsleiknikennslu er háttað og hafa þannig áhrif á nemendur sína á mótunarárum þeirra. 

Með tilliti til þess taldi rannsakandi mikilvægt að grennslast fyrir um hvernig kennarar 

skipuleggja og vinna í kennslu sinni með eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni í huga. Til 

þess að fá sem skýrasta mynd af því var kannað hversu miklum tíma lífsleikninni var 

úthlutuð í kennslu, hvaða kennsluaðferðum var beitt og þá hvernig kennarar 

skipuleggja og undirbúa kennslustundirnar í lífsleikni. Það er tilfinning rannsakanda að 

það sé algjörlega undir hverjum og einum kennara komið hvernig lífsleiknikennslu er 

háttað. Þar skiptir áhugi kennara mestu máli og spilar ef til vill stóran þátt í því hvernig 

tekið er á því að stuðla að eflingu þáttanna tveggja, sjálfsmyndar og félagsfærni. Hér 

verða dregin fram aðalatriði niðurstaðnanna.  

Það sem allir viðmælendur áttu sameiginlegt var áhersla þeirra á að skipuleggja 

þyrfti kennslustundirnar á sem fjölbreyttastan hátt. Mikilvægi þess að nemendur fái 

orðið og æfi sig í tjáningu var einnig þáttur sem þeir töldu allar afar mikilvægt að ná 

fram í tímunum. Umræður virtust því spila stærstan þátt í kennslunni hjá þeim öllum. 

Allir nefndu þeir margar og fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að hafa kennslustundir 

líflegar. Þeir tóku allir skemmtileg dæmi um hvernig þeir hafa brotið upp kennslustundir 

og unnið með málefni líðandi stundar sem og atvik sem upp komu í bekkjum þeirra 

hverju sinni. Fjölbreytileiki kennslunnar og útfærsla kennaranna á þeim er því í 

samræmi við áherslur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO sem Weisen o.fl. 

fjölluðu um í grein sinni (1997), en þar er bent á mikilvægi þess að kennsluaðferðir í 
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lífsleikni séu nemendamiðaðar og fjölbreyttar. Kennslustundir ættu því að einkennast af 

umræðum, ígrundun, hlutverkjaleikjum, paravinnu, samvinnunámi og fleiru, en allar 

þessar aðferðir nefndu kennarar og sögðust nota í lífsleiknikennslu sinni.  

Samkvæmt aðalnámskrá á að nota að lágmarki eina kennslustund í viku til 

lífssleiknikennslu. Mismunandi var eftir skólum hversu miklum tíma lífsleikni var 

úthlutað. Í einum skólanum var hún ekki skilgreind, en samofin inn í aðrar greinar. Í 

öðrum var hún aðra hverja viku, í þeim þriðja 40 mínútur á viku, auk 

nútvitundarkennslu og í þeim fjórða 70 mínútur á viku. Að mati rannsakanda virtust allir 

kennarar sinna lífsleikninni, en þó var mismunandi hvernig þeir skipulögðu vinnu sína 

hvað varðaði lífsleiknikennsluna. Viðmælendurnir lýstu ákveðnum kennslustundum og 

þá hvernig þeir skipulögðu þær út frá ýmsum málefnum sem þeir töldu að þyrfti að taka 

á hverju sinni. Kennslan virðist fara mikið eftir samsetningu nemendahópins og 

samskiptavandi var yfirleitt það sem kennarar lýstu fyrir rannsakanda og þá hvernig þeir 

tóku á honum með nemendum sínum. Tveir þeirra lýstu því hvernig kynjaskipting á 

bekknum gaf góða raun í kennslunni og annar lýsti hvernig hann skipulagði kennslu út 

frá einhverfum og blindum nemendum sínum.  

Fjölbreytileiki og frjálsræði skein í gegn þegar kennarar lýstu skipulagi og vinnu sinni 

fyrir lífsleiknitíma. Einn viðmælandinn lýsir einnig hvernig hann skoðar sjálfan sig sem 

kennara og setur sér markmið í upphafi annar. Hann hefur þróað kennsluna í gegnum 

árin og styðst við námsefni sem hann hefur góða og mikla kunnáttu í. En líkt og Aldís 

Yngvadóttir (2009a) tekur fram þá skipta aðferðir og þekking kennarans á námsefninu 

gífurlega miklu máli svo markviss lífsleiknikennsla geti farið fram.  

5.3 Árangur, áhrif og hvað mætti betur fara ? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist lífsleiknikennslan geta skilað árangri 

og haft áhrif að sögn kennara. Einn viðmælandi lýsti til að mynda dramantískri 

breytingu á bekknum sínum yfir árs tímabil. Hún fór frá því að hugsa um að labba út og 

hætta kennslu í þessum bekk til þess að geta mætt glöð til vinnu. Hún segir frá að 

verkefnið hafi ekki verið auðvelt, en með góðu skipulagi og vinnu hafi henni ásamt 

nemendum tekist að bæta bekkjarandann og samskiptin gífurlega. Það var afar 

ánægjulegt að mati rannsakanda að heyra upplifun kennarans á breytingunum sem hún 

náði fram með bekknum, en það fór ekki á milli mála að hún hafði áhrif á trú nemenda 

á eigin getu, hvatti þau til dáða og notaði hrós. Slíkt hugarfar kennarans skiptir miklu 

máli líkt og Elva Björk Ágústsdóttir (2015) benti á í grein sinni. Sálfræðingurinn Albert 

Bandura vakti einnig athygli fólks á hugtakinu trú á eigin getu (e. self efficacy), en 
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einstaklingar sem hafa sterka trú á eigin getu sýna seiglu og gefast síður upp við 

mótlæti (Bandura, 1997). Annar viðmælandi taldi einnig að hægt væri að hafa talsverð 

áhrif með lífsleiknikennslu, þá sérstaklega hvað varðar hegðun, aga og bekkjarstjórnun, 

en líka hvernig nemendur hugsa og líta á sjálfa sig og lífið. Tveir viðmælendanna lýstu 

einnig gríðarlegum árangri af ART prógramminu sem nemendur þeirra tóku, en ART er 

líkt og tekið hefur verið fram uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel þar sem markmiðið er 

að koma í veg fyrir ofbeldi og kenna aðrar leiðir til að leysa vanda eins og samskipta-, 

tilfinninga og hegðunarvanda (Kolbrún Sigurþórsdóttir, e.d).  

Þrátt fyrir að allir viðmælendur teldu að kennslan geti skilað árangri fannst tveimur 

þeirra erfitt að segja til um áhrif hennar. Til að mynda taldi einn viðmælenda að þeir 

nemendur sem mest þyrftu á kennslunni að halda, eða þeir sem ættu í erfiðleikum með 

samskipti og væru með mjög brotna sjálfsmynd þyrftu eitthvað meira heldur en það 

sem kennarar ráða við í kennslu sinni. Hún taldi þó að kennslan skilaði pottþétt 

einhverjum árangri en erfitt væri þó að mæla það. Þessi sami viðmælandi stendur 

augljóslega frammi fyrir krefjandi nemendahópi en hún lýsti hvernig einstaka nemendur 

geti haft slæm áhrif á það að árangursríkar kennslustundir geti átt sér stað. Henni þótti 

það afar sorglegt og leiðinlegt fyrir hina nemendurna í bekknum.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má áætla að kennslan geti skilað árangri og haft 

áhrif. Samt sem áður er ávallt eitthvað sem betur mætti fara í kennslunni. Tveir þeirra 

litu inn á við og töldu að þeir gætu bætt kennslu sína með því að kafa dýpra í námsefni, 

önnur þeirra hafði nú þegar setið námskeið, en hún tók þá ákvörðun eftir að hafa velt 

fyrir sér hvað hún sem kennari gæti gert betur. Hin vildi meina að hún þyrfti meiri tíma 

til undirbúnings og kennslu í stefnunni sem er við lýði í skóla hennar þar sem gengið er 

mikið út frá í lífsleiknikennslunni. Tímaskort litu kennararnir einnig á sem ákveðna 

hindrun. Einn kennarinn óskaði sér aukins tíma til undirbúnings þar sem hún gæti betur 

skoðað gagnlegt efni, til dæmis á netinu, til þess að bæta kennslu sína enn frekar. 

5.3 Gagnlegt námsefni 

Í upphafi rannsóknarvinnunnar þótti rannsakanda áhugavert að skoða gaumgæfilega 

það námsefni sem stendur til boða í lífsleiknikennslu og þá sérstaklega efni sem 

viðkemur eflingu sjálfsmyndar og félagsfærni. Eftir að hafa kortlagt námsefni inn á vef 

námsgagnarstofnunnar, þá allra helst kennslu- og vinnubækur var markmiðið að kanna 

hvað af námsefninu hugnist viðmælendunum fjórum best til kennslunnar. Námsefni 

sem stendur til boða er síður en svo af skornum skammti. Það var  því afar áhugavert að 

ræða við kennara um þessi efni þar sem aðeins 4 titlar kennslubóka komu til tals. Ein af 
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bókunum var rannsakanda ókunnug, en hún heitir Hugarfrelsi. Í bókinni er lögð áhersla 

á öndun, slökun, jóga, hugleiðslu og sjálfstyrkingu, en kennarinn lofsöng bókina og efni 

hennar. Í bókinni er einnig komið inn á kvíða og kennaranum þótti því kjörið tækifæri að 

nota hana í lífsleiknikennslunni. Kennarinn ákvað einnig að henda út einu fagi og fá inn 

núvitundarkennara sem hún vinnur mikið með og tengir lífsleiknina inn á. Aðrar bækur 

sem minnst er á eru Ég er bara ég eftir Ásdísi Olsen og Karl Ágúst Úlfsson, sem 

kennurum þótti gagnleg við kennsluna. Bókin Ertu kom einnig til tals en skiptar skoðanir 

voru á gagnsemi hennar. Einum viðmælandanum þótti hún „...brjálæðislega leiðinleg“ 

og „...endalausar eyðufyllingar“ á meðan önnur taldi hana góða til umræðu og í vinnu í 

kringum sjálfsmynd nemenda. Bókin Fjölgreindir í skólastofunni sem byggir á 

fjölgreindarkenningu Howard Gardners virðist einnig njóta vinsælda á meðal kennara. 

Tvær af viðmælendum töldu hana kjörna og gefa tækifæri til ýmissa útfærslna og 

skemmtilegrar nálgunar fyrir nemendur.  

Hegðunarvandi getur verið margslunginn og flókinn. Hegðunarerfiðleikar hjá 

börnum fela í sér óviðeigandi hegðun sem hefur truflandi áhrif á daglegt líf barnsins 

bæði í samskiptum við aðra og í tengslum við nám þeirra (Kauffman og Landrum, 2013). 

Í flestum skólum er því gengið út frá ákveðnum agastefnum sem tengjast oft 

lífsleiknikennslunni innan hvers skóla. Það kom rannsakanda á óvart hversu mikil 

áhersla slíkar stefnur höfðu í lífsleiknikennslunni, en segja má að mest megnis sé gengið 

út frá hugmyndafræði stefnanna í lífsleiknikennslu frekar en að lögð sé áhersla á 

ákveðnar kennslu- eða vinnubækur. Í tveimur skólunum er gengið út frá 

uppbyggingastefnunni (e. restitution), en stefnan er einnig kölluð Uppeldi til ábyrgðar. 

Einn viðmælendanna lýsti ánægju sinni á stefnunni fyrir rannsakanda og sýndi ýmis 

verkefni sem nemendur höfðu unnið í lífsleiknitímum. Unnið er til dæmis með þarfir 

nemenda, þar sem þau hugleiða hver þau eru og hver þau vilja verða. Einnig er unninn 

bekkjarsáttmáli, rætt um lífsgildi og kafað dýpra í merkingu þeirra ásamt skýrum 

mörkum og hlutverkum hvers og eins. Rannsakandi heillaðist mjög af stefnunni og það 

var ánægjulegt að sjá hversu mikil áhersla var lögð á hana innan skólans. 

Hugmyndafræðin var einnig við lýði í öðrum skóla og gengur þar einnig undir nafninu 

Uppeldi til ábyrgðar. Kennarinn sagði frá hvernig stefnan hefði legið í dvala undanfarin 

ár en verið væri að taka á því og leggja aukna áherslu á hana aftur. Í þriðja skólanum var 

gengið út frá stefnunni Jákvæður agi (e. Positve Dicipline). Kennarinn lýsti handbók 

með allskonar verkefnum og leiðbeiningum sem kennarar geta nýtt í 

lífsleiknikennslunni. Henni þótti bókin virkilega góð og vel uppsett og var mjög hrifin af 
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hugmyndafræði stefnunnar þar sem mikið er farið í innri áhugahvöt en ekki umbun og 

hvatningarkerfi.  

Það er tilfinning rannsakanda að kennarar velji frekar að nota ýmis verkefni sem þeir 

búa til sjálfir sem og greinar, myndbönd eða eitthvað efni sem þeir hafa safnað að sér í 

gegnum árin. Margar þeirra eru ekki „kennslubóka miðaðar“, en einn þeirra sagðist til 

að mynda fá „hroll af vinnubókum“. Rannsakandi fékk innsýn inn í mörg skemmtileg og 

fjölbreytt verkefni sem fylgt hafa kennurunum í gegnum árin. Það fór ekki á milli mála 

að tæknin hefur haft talsverð áhrif á lífsleiknikennsluna, sérstaklega í einum skólanum. 

Þar eru spjaldtölvur í hávegum hafðar þar sem unnið er með leiklist og leikræna 

tjáningu og nemendur til dæmis látnir túlka ákveðnar tilfinningar svo eitthvað sé nefnt. 

Leikur með hugtök, eins og til dæmis sjálfsmynd var einnig verkefni sem einn 

viðmælandi nefndi en þá ígrunda nemendur og velta fyrir sér eftirfarandi spurningum: 

Hvað er sjálfsmynd? Hvað sé dæmigert fyrir einstakling með góða og veika sjálfsmynd? 

Hvað er það sem hefur áhrif á sjálfsmyndina? Einnig velta nemendur fyrir sér sinni eigin 

sjálfsmynd. Rannsakanda þótti þetta áhugaverð útfærsla á skilgreiningum og skilningi 

hugtaka og orða. Barnasáttmálinn, og ýmsar klípusögur til þess að styrkja félagsfærni 

nemenda voru einnig verkefni sem kennarar nefndu, sem og ýmis verkefni sem 

kennarar hafa útfært sjálfir, líkt og hreyfikrukkan, þakklætisgrísinn og hrósverkefni. Einn 

viðmælandinn sagði einnig frá gagnsemi myndræns efnis um einhverfu og lýsti 

viðbrögðum nemenda eftir áhorf myndbandsins, en hún taldi að kennslustundin hafi 

verið afar árangursrík. Einnig var áhugavert að fá að heyra um bandarískt námsefni sem 

þýtt hefur verið yfir á íslensku og fjallar um samskipti stúlkna, en einn viðmælenda 

ákvað að taka málin í sínar hendur og finna efni til þess að kenna til að bæta samskipti 

stúlknanna í bekknum sínum. Hún lýsti gagnsemi efnisins og þeim árangri sem hún taldi 

sig hafa náð með notkun þess.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar um gagnsemi námsefnis telur rannsakandi að 

agastefnur hvers skóla fyrir sig spili stærstan þátt í kennslu sem og ýmis verkefni 

kennara sem reynst hafa þeim vel í gegnum tíðina. Það fór ekki á milli mála að allir 

kennararnir höfðu metnað til kennslunnar, en mismunandi var þó hvað þeim fannst um 

gagnsemi ákveðinna kennslu- og verkefnabóka í lífsleikninni. Verkefnum sem lýst var 

fyrir rannsakanda byggðust öll á því að efla sjálfsmynd og félagslega stöðu nemenda í 

skólanum. Kennarar virðast þó hafa mikið frjálsræði um val á námsefni til 

lífsleiknikennslunnar og sitt sýnist hverjum. Hér telur rannsakandi að áhugi hvers og 

eins kennara skipti meginmáli um það hvaða og hvernig námsefni er stuðst við í 

lífsleiknikennslunni. Þeir skólar sem ganga út frá ákveðnum agastefnum hafa vissulega 
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ákveðinn ramma sem kennurum ber að fylgja eftir en fyrir utan það er það undir 

hverjum og einum kennara komið hvernig lífsleiknikennslunni er háttað og hvaða 

námsefni er tekið fyrir.  
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6 Lokaorð 

Meginviðfangsefni þessarar meistaraprófsritgerðar var að að varpa ljósi á hvernig 

lífsleiknikennsla á miðstigi í fjórum grunnskólum á landinu fór fram þar sem sérstaklega 

var beint sjónum að því hvort og hvernig kennsla eflir og bætir sjálfsmynd og félagslega 

stöðu nemenda. Það var gert með því að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem 

tekin voru hálfopin viðtöl við fjóra starfandi grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu, 

sem allir kenna lífsleikni. Bæði sjálfsmynd og félagsfærni eru hugtök sem hafa verið 

rannsakanda afar hugleikin og því var ekki erfitt að ákveða hvaða viðfangsefni yrði 

fengist við í rannsókninni.  

Eins og sjá má við lestur ritgerðarinnar skiptir efling þáttanna tveggja miklu máli. 

Viðhorf allra viðmælenda voru jákvæð og þeir töldu nauðsynlegt að efla sjálfsmynd og 

félagsfærni nemenda í lífsleiknikennslunni. Vegna örra samfélagsbreytinga kom í ljós sú 

afstaða að þörfin væri ef til vill meiri, eða mikilvægara en áður að taka á félagslegum 

þáttum nemenda í grunnskólum í dag. Þrátt fyrir jákvæð viðhorf kennara til 

kennslunnar mátti greina í svörum þeirra að lífsleiknin geti mætt afangi í skólastarfinu. 

Þó voru ekki allir viðmælendur á því og vildu meina að lífsleikninni væri vel sinnt í 

skólanum.  

Það sem allir viðmælendur áttu sameiginlegt var áhersla þeirra á að skipuleggja 

þyrfti kennslustundirnar á sem fjölbreyttastan hátt. Mikilvægi þess að nemendur fái 

orðið og æfi sig í tjáningu var einnig eitthvað sem þær allar töldu afar mikilvægt að ná 

fram í tímunum. Umræður virtust því spila stærstan þátt í kennslunni hjá þeim öllum.  

Mismunandi var eftir skólum hversu miklum kennslutíma lífsleikni var úthlutað. 

Samkvæmt aðalnámskrá ætti að eyða að lágmarki einni kennslustund í viku til 

lífssleiknikennslu en benda má á að lífsleikni var ekki skilgreind í stundaskrá allra 

skólanna. Að mati rannsakanda virtust allir kennarar sinna lífsleikninni, en þó 

mismunandi hvernig þeir skipulögðu vinnu sína varðandi kennslu í greininni. 

Viðmælendurnir lýstu ákveðnum kennslustundum, þá hvernig þeir skipulögðu þær út 

frá ýmsum málum sem þeir töldu að þyrfti að taka á hverju sinni. Kennslan virðist fara 

mikið eftir samsetningu nemendahópa þeirra. Samskiptavandi var yfirleitt það sem 

kennarar lýstu fyrir rannsakanda og þá hvernig þeir tóku á því með nemendum sínum. 

Þótt erfitt sé að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar virðist lífsleiknikennslan 

geta skilað árangri og haft áhrif að sögn kennara. Tveir viðmælendanna lýstu 

gríðarlegum árangri af ART prógramminu sem nemendur þeirra fengu að taka þátt í. 

Þrátt fyrir að allir viðmælendur teldu að kennslan geti skilað árangri fannst tveimur 
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þeirra erfitt að segja til um áhrif hennar. Þær töldu samt sem áður að kennslan skili 

örugglega einhverjum árangri en erfitt væri að mæla það. 

Alltaf er hægt að gera betur. Tveir kennarar litu inn á við þegar rannsakandi spurði 

þá hvað betur mætti fara í kennslunni. Þeir sögðust geta bætt kennslu sína með því að 

kafa dýpra í námsefni. Einnig litu kennarar á tímaskort sem ákveðna hindrun.  

Við greiningu á viðtölunum dró rannsakandi þá ályktun að kennarar velji frekar að 

nota ýmis verkefni sem þeir hafa búið til og einnig greinar, myndbönd, styðjist við 

tæknina eða eitthvað efni sem þær hafa safnað að sér í gegnum árin. Margar þeirra eru 

ekki „kennslubóka miðaðar“, en ein þeirra sagðist til að mynda fá „hroll af 

vinnubókum“.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar um gagnsemi námsefnis telur rannsakandi að 

agastefnur hvers skóla fyrir sig spili stærstan þátt í kennslu, sem og ýmis verkefni 

kennara sem reynst hafa þeim vel í gegnum tíðina. Það fór ekki á milli mála að allir 

kennararnir höfðu metnað til kennslunnar, en mismunandi var þó hvað þeim fannst um 

gagnsemi ákveðinna kennslu- og verkefnabóka í lífsleikni. Þau verkefni sem lýst var fyrir 

rannsakanda byggðust öll á því að efla sjálfsmynd og félagslega stöðu nemenda í 

skólanum. Kennarar virðast þó hafa mikið frjálsræði um val á námsefni við kennslu í 

lífsleikni. Hér telur rannsakandi því að áhugi hvers og eins kennara skipti miklu máli um 

það hvernig námsefni er stuðst við í kennslunni. Þeir skólar sem ganga út frá ákveðnum 

agastefnum hafa vissulega ákveðinn ramma sem kennurum ber að fylgja eftir en fyrir 

utan það er það undir hverjum og einum kennara komið hvernig lífsleiknikennslunni er 

háttað og hvaða námsefni er tekið fyrir. 

Eins og áður hefur komið fram getur lífsleikni gegnt áhrifamiklu forvarnarhlutverki. Í 

ljósi þess tel ég sem rannsakandi afar þarft að skoða nánar stöðu lífsleikninnar í dag og 

styðja betur við bakið á kennurum til að efla fagmennsku þeirra á þessu sviði. Það er 

von mín að umfjöllun rannsóknarinnar komi til gagns og veki lesandann til umhugsunar 

um mikilvægi eflingu sjálfsmyndar og félagslegrar stöðu ungmenna í dag.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 Aldur 

 Segðu mér frá starfsreynslu þinni  

 Hvaða þætti innan lífsleiknikennslunnar telur þú mikilvægast að leggja áherslu á í 

grunnskólum og hvers vegna?   

 Leggur þú áherslu á einhverja ákveðna þætti meira heldur en aðra í kennslunni?  

 Hvernig myndir þú lýsa árangursríkri lífsleikni kennslustund, þegar viðfangsefnið 

er sjálfsmynd og félagsfærni nemenda ?    

 Getur þú sagt mér frá einhverri ákveðinni kennslustund/kennslustundum sem 

eru þér eftirminnilegar og gengu vel upp að þínu mati ?  

 Hvaða kennsluaðferðum beitir þú við kennsluna og hvað segir reynsla þín um 

notkun þeirra?  

 Hvaða námsefni er helst notast við í tímum ?  

 Hvaða námsefni finnst þér best að nota og hvers vegna? 

 Hvað ert þú helst ánægð/ur með í kennslunni og hvað mætti betur fara ?  

 Getur þú sagt mér frá viðhorfum til lífsleikninnar innan skólans ? 

 Að lokum, er eitthvað sem þú vilt bæta við ? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

 

Upplýst samþykki  

  

Rannsóknin ber heitið Efling sjálfsmyndar og félagslegrar stöðu barna í lífsleikni kennslu: "Það 

er mjög erfitt að byggja upp sjálfsmynd hjá barni sem fær síðan bara pillurnar einn tveir og tíu 

ef honum verður á að hósta". Rannsakandi er Aldís Ploder Ottósdóttir meistaranemi í 

Kennaradeild við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi hans er Halla Jónsdóttir aðjúnkt ásamt Gunnar 

Agli Finnbogasyni, prófessor. Markmið rannsóknarinnar er að skyggnast inn í reynslu og viðhorf 

kennara til lífsleiknikennslu og öðlast aukin skilning á því hvernig unnið sé í skólunum að því að 

efla sjálfsmynd og félagsfærni nemenda eins og talað er um í aðalnámskrá.   

  

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtölum við rannsakanda. Í viðtölum er leitast við að fá fram 

sjónarhorn kennara sem kenna lífsleikni á miðstigi.   

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Öll viðtöl verða ópersónugreinanleg, 

dulnefni eru notuð í texta og upprunalegum gögnum verður eytt að lokinni skráningu.   

Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandandi rannsóknarinnar hefur veitt mér þær 

útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar, auk mögulegs 

ávinnings og áhættu við hana. Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku hvenær sem er. Ég 

undirrituð/-aður, veiti þátttöku minni hér með upplýst og óþvingað samþykki.  

  

            

Staður og dagsetning  

 

            

Undirskrift þátttakanda  

  

            

Undirskrift rannsakanda 


