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Ágrip	  

Þessi	  meistaraprófsritgerð	  byggist	  á	  rannsókn	  sem	  framkvæmd	  var	  á	  átta	  mánaða	  

tímabili	  frá	  október	  2015	  til	  júní	  2016	  á	  vegum	  Embætti	  landlæknis.	  

Megintilgangur	  verkefnisins	  var	  að	  kortleggja	  stöðu	  lífsleikni	  í	  grunnskólum	  landsins	  

en	  könnunin	  í	  heild	  hafði	  fleiri	  markmið	  en	  tekin	  eru	  til	  umfjöllunar	  í	  þessu	  verkefni.	  Um	  

er	  að	  ræða	  megindlega	  þýðisrannsókn	  þar	  sem	  lagt	  var	  upp	  með	  að	  hafa	  samband	  við	  
alla	  168	  grunnskóla	  landsins.	  

Gagnaöflun	  samanstóð	  af	  símaviðtölum	  við	  fulltrúa	  skólanna,	  í	  flestum	  tilfellum	  

skólastjóra.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  byggjast	  á	  svörum	  viðmælenda	  frá	  alls	  153	  

skólum	  eða	  91%	  af	  grunnskólum	  landsins.	  

Rannsóknarspurningar	  sem	  settar	  voru	  fram	  eru	  þrjár:	  

• Hver	  er	  núverandi	  staða	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins?	  
• Er	  verið	  að	  nota	  sérstakt	  námsefni	  eða	  heildarskólanálgun	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  nemenda?	  	  
• Hvert	  er	  mat	  viðmælenda	  á	  þeirri	  kennslu	  og	  þjálfun	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  sem	  fram	  fer	  innan	  skólans?	  

Í	  fræðilega	  hluta	  verkefnisins	  er	  leitast	  eftir	  að	  skoða	  geðrækt	  í	  skólastarfi	  og	  stöðu	  
lífsleikni	  sem	  námsgreinar,	  bæði	  í	  fræðilegu	  samhengi	  og	  í	  ljósi	  stöðunnar	  í	  

grunnskólum	  hér	  á	  landi.	  

Helstu	  niðurstöður	  gefa	  til	  kynna	  að	  lífsleikni	  sé	  kennd	  í	  flestum	  skólum	  landsins,	  á	  

flestum	  aldursstigum	  og	  stór	  hluti	  skólanna	  sé	  með	  helstu	  markmið	  og	  áherslur	  í	  
lífsleikni	  skráð	  í	  skólanámskrá	  hjá	  sér.	  Fáir	  skólar	  hafa	  sett	  fram	  lífsleikniáætlun.	  

Algengast	  var	  að	  skólarnir	  væru	  að	  nota	  formlegt	  námsefni	  á	  yngsta	  stigi	  en	  það	  fór	  

minnkandi	  eftir	  því	  sem	  leið	  á	  grunnskólagönguna.	  Í	  1.	  bekk	  voru	  39,2%	  skólanna	  með	  

námsefni	  en	  einungis	  15,7%	  skólanna	  voru	  með	  námsefni	  í	  10.bekk.	  	  

Þá	  þótti	  48%	  viðmælenda	  sú	  kennsla	  og	  þjálfun	  sem	  nemendur	  fengu	  innan	  

skólanna	  í	  sálfélagslegri	  færni	  nægilega	  mikil,	  en	  í	  41%	  tilfella	  þótti	  þeim	  hún	  ekki	  
nægileg	  og	  11%	  viðmælenda	  gátu	  ekki	  lagt	  mat	  á	  það.	  Í	  mati	  viðmælenda	  á	  því	  hvort	  

kennslan	  og	  þjálfunin	  væri	  nægilega	  markviss	  sögðu	  54%	  þeirra	  svo	  vera	  en	  38%	  
upplifðu	  hana	  ekki	  nægilega	  markvissa	  og	  8%	  sögðust	  ekki	  vera	  vissir.	  	  
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Abstract	  

School	  mental	  health	  promotion	  -‐	  The	  status	  of	  life	  skills	  education	  in	  Icelandic	  

compulsory	  schools.	  

This	  thesis	  is	  based	  on	  data	  from	  a	  study	  conducted	  on	  behalf	  of	  the	  Directorate	  of	  

Health	  in	  Iceland	  with	  the	  purpose	  of	  examining	  the	  status	  of	  life	  skills	  education	  in	  

Icelandic	  compulsory	  schools.	  This	  was	  a	  quantitative	  cohort	  study	  where	  data	  was	  
collected	  over	  an	  eight	  months	  period	  from	  October	  2015	  to	  June	  2016.	  	  

All	  compulsory	  schools	  in	  Iceland	  were	  contacted	  by	  telephone	  and	  invited	  to	  

participate.	  Telephone	  interviews	  were	  conducted	  with	  representatives,	  most	  often	  

head	  masters,	  from	  153	  schools	  or	  91%	  of	  all	  the	  compulsory	  schools	  in	  Iceland.	  

Three	  research	  questions	  were	  presented:	  

• What	  is	  the	  current	  national	  status	  of	  life	  skills	  education	  in	  primary	  and	  lower	  
secondary	  schools? 

• Do	  schools	  use	  specific	  life-‐skills	  syllabus	  or	  general	  approach	  to	  promote	  and	  
strengthen	  students	  social-‐	  and	  emotional	  skills	  

• What	  is	  the	  opinion	  of	  interviewers	  about	  the	  teaching	  and	  training	  of	  behavior,	  
social	  and	  emotional	  skills	  that	  are	  taking	  place	  within	  the	  school?	  

In	  the	  theoretical	  part	  of	  the	  thesis,	  school	  mental	  health	  promotion	  and	  life	  skills	  as	  

a	  subject	  are	  examined,	  both	  with	  respect	  to	  the	  academic	  literature	  and	  the	  status	  

within	  Icelandic	  educational	  system.	  	  

Main	  findings	  of	  the	  study	  show	  that	  life	  skills	  are	  taught	  at	  most	  levels	  in	  the	  

majority	  of	  compulsory	  schools	  in	  Iceland.	  For	  the	  most	  part,	  life	  skills	  education	  is	  in	  

the	  school	  curriculum,	  where	  	  the	  subject´s	  main	  goals	  and	  emphases	  are	  outlined.	  
However,	  only	  a	  few	  schools	  had	  submitted	  a	  teaching	  plan	  for	  the	  subject.	  

The	  schools	  mostly	  used	  formal	  learning	  materials	  at	  the	  youngest	  level,	  but	  it	  

decreased	  as	  the	  school	  levels	  increased.	  39,2%	  of	  the	  schools	  used	  special	  syllabus	  for	  

1st	  graders	  while	  only	  15,7%	  of	  the	  schools	  taught	  special	  syllabus	  for	  10th	  graders.	  

48%	  of	  the	  interviewers	  felt	  that	  the	  teaching	  and	  training	  the	  pupils	  got	  in	  psycho-‐

social	  skills	  was	  sufficiently	  high,	  but	  41%	  found	  it	  insufficient	  and	  11%	  of	  the	  
interviewers	  could	  not	  give	  their	  opinion.	  In	  the	  opinion	  of	  the	  interviewers,	  whether	  
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the	  education	  and	  training	  were	  sufficiently	  targeted,	  54%	  said	  it	  was	  but	  38%	  did	  not	  

feel	  the	  education	  was	  sufficiently	  targeted	  and	  8%	  said	  they	  were	  not	  sure.	  
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1 Inngangur	  	  

Markmið	  þessa	  meistaraverkefnis	  er	  að	  kortleggja	  stöðu	  lífsleikni	  (e.	  life	  skills)	  í	  

grunnskólum	  landsins.	  Verkefnið	  byggist	  á	  rannsókn	  sem	  fór	  fram	  skólaárið	  2015	  til	  

2016	  þar	  sem	  haft	  var	  samband	  við	  alla	  grunnskóla	  landsins	  og	  símaviðtal	  tekið	  við	  

fulltrúa	  hvers	  skóla.	  Rannsóknin	  er	  unnin	  í	  samstarfi	  við	  Embætti	  landlæknis	  og	  munu	  

niðurstöður	  rannsóknarinnar	  vera	  nýttar	  í	  starfsemi	  þeirra.	  Verður	  sjónum	  einna	  helst	  

beint	  að	  geðræktarstarfi	  í	  tengslum	  við	  skólastarf	  og	  lífsleikni	  innan	  skólanna.	  

Geðrækt	  (e.	  mental	  health	  promotion)	  miðar	  að	  því	  að	  efla	  andlega	  heilsu,	  

skapa	  góð	  lífsskilyrði	  og	  umhverfi	  sem	  styður	  við	  andlega	  heilsueflingu	  sem	  gerir	  fólki	  

kleift	  að	  taka	  upp	  og	  viðhalda	  heilbrigðu	  líferni	  (Kobau	  o.fl.,2011;	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2004).	  Geðheilbrigði	  er	  óaðskiljanlegur	  hluti	  af	  

almennri	  heilsu	  og	  er	  grundvallaratriði	  fyrir	  getu	  manneskjunnar	  til	  að	  hugsa	  skýrt,	  sýna	  

tilfinningar	  og	  eiga	  í	  uppbyggilegum	  samskiptum	  við	  aðra.	  Jákvæð	  geðheilsa	  er	  ástand	  

þar	  sem	  einstaklingurinn	  upplifir	  vellíðan,	  er	  meðvitaður	  um	  eigin	  styrkleika	  og	  er	  fær	  

um	  að	  vera	  virkur	  þátttakandi	  í	  samfélaginu	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2004).	  

Ástundun	  geðræktar	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  samfélagið	  í	  heild	  sinni	  því	  bætt	  andleg	  

heilsa	  fólks	  leiðir	  af	  sér	  félags-‐	  og	  efnahagslegan	  ávinning	  fyrir	  samfélagið	  (Royal	  College	  

of	  Psychiatrists,	  2010;	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2004).	  

1.2	  Uppbygging	  ritgerðar	  	  
Ritgerð	  þessi	  byggist	  upp	  á	  nokkrum	  meginköflum.	  Í	  inngangi	  er	  komið	  inn	  á	  

viðfangsefni	  og	  markmið	  verkefnisins,	  rannsóknarspurningar	  eru	  settar	  fram	  	  og	  

mikilvægi	  rannsóknarinnar	  útskýrt.	   

Í	  fræðilega	  hluta	  verkefnisins	  verða	  fyrri	  rannsóknir	  skoðaðar	  og	  farið	  yfir	  kenningar	  

og	  fræði	  sem	  mikilvægt	  er	  að	  styðjast	  við	  í	  ljósi	  umfjöllunarefnis	  

rannsóknarinnar.	  Greint	  verður	  frá	  menntastefnu	  íslenskra	  grunnskóla	  og	  fjallað	  um	  
geðrækt	  og	  mikilvægi	  hennar	  í	  skólastarfi.	  Fjallað	  verður	  um	  heildarskólanálgunina	  

heilsueflandi	  skóla	  ásamt	  geðræktar-‐	  og	  lífsleiknikafla	  þeirrar	  nálgunar.	  Þá	  mun	  lífsleikni	  
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sem	  námsgrein	  verða	  skoðuð	  og	  áhersla	  lögð	  á	  að	  kanna	  lífsleiknikennslu	  út	  frá	  

aðalnámskrá	  grunnskóla.	  	  Farið	  verður	  yfir	  mikilvægi	  þess	  að	  byggja	  kennslu	  á	  

viðurkenndu	  námsefni	  og	  hvaða	  þátt	  heildarskólanálgun	  getur	  spilað	  í	  heildstæðri	  
nálgun	  skóla	  að	  geðræktarstarfi.	  Að	  lokum	  verður	  fjallað	  um	  líðan	  grunnskólabarna	  á	  

Íslandi.	  

Seinni	  hluti	  verkefnisins	  snýr	  að	  rannsókninni	  sjálfri	  þar	  sem	  gerð	  er	  grein	  fyrir	  	  

rannsóknaraðferðum	  og	  framkvæmd	  rannsóknar.	  Í	  niðurstöðukafla	  verða	  birtar	  lýsandi	  
niðurstöður	  og	  rannsóknarspurningum	  svarað.	  Niðurstöður	  og	  fræðileg	  umfjöllun	  verða	  

síðan	  dregnar	  saman	  í	  umræðukafla	  og	  að	  lokum	  koma	  lokaorð	  og	  heimildaskrá.	  	  	  

1.3	  Viðfangsefni	  og	  markmið	  rannsóknar	  
Í	  þessari	  rannsókn	  er	  lagt	  upp	  með	  að	  kortleggja	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  og	  fá	  

þannig	  yfirsýn	  yfir	  núverandi	  stöðu	  námsgreinarinnar	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Kannað	  
verður	  hvort	  afmarkaður	  tími	  sé	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum,	  hvort	  verið	  sé	  að	  
nota	  útgefið	  námsefni	  í	  kennslunni,	  og	  hvort	  skólar	  setji	  almennt	  fram	  lífsleikniáætlun	  

líkt	  og	  mælst	  var	  til	  í	  aðalnámskrá	  grunnskólanna	  1999	  og	  2007	  
(Menntamálaráðuneytið,	  2007;	  Menntamálaráðuneytið,	  1999b).	  Settar	  verða	  fram	  
upplýsingar	  um	  hvaða	  námsefni	  er	  helst	  notað	  í	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins	  

ásamt	  heildarskólanálgun	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda	  á	  hverju	  
skólastigi	  fyrir	  sig.	  	  

Alls	  eru	  168	  grunnskólar	  á	  Íslandi	  (Samband	  íslenskra	  sveitafélaga,	  2017).	  Við	  

undirbúning	  rannsóknarinnar	  var	  haft	  samband	  við	  skólastjórnendur	  allra	  þessara	  skóla	  
til	  að	  fá	  upplýsingar	  um	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  og	  eflingu	  á	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  

nemenda	  í	  skólastarfi.	  Það	  er	  von	  rannsakanda	  að	  þessi	  rannsókn	  komi	  til	  með	  að	  varpa	  
ljósi	  á	  geðræktarstarf	  í	  grunnskólum	  og	  vekja	  athygli	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  byggja	  upp	  

slíkt	  starf	  með	  markvissum	  hætti.	  Í	  framhaldi	  af	  þessari	  rannsókn	  væri	  vert	  að	  skoða	  

hvort	  skerpa	  þurfi	  á	  ákveðnum	  þáttum	  í	  skólastarfi	  enda	  mikilvægt	  að	  nemendur	  búi	  
yfir	  góðri	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni,	  góðri	  samskiptahæfni	  og	  hafi	  jákvæða	  og	  sterka	  

sjálfsmynd.	  Með	  því	  að	  styrkja	  þessa	  þætti	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  er	  verið	  að	  auka	  

líkur	  á	  almennri	  vellíðan	  þeirra	  og	  þar	  með	  búa	  þeim	  betur	  í	  haginn	  fyrir	  framtíðina	  
(Sigrún	  Daníelsdóttir	  og	  Dóra	  Guðrún	  Guðmundsdóttir,	  2016).	  	  

Það	  er	  von	  rannsakanda	  að	  rannsóknin	  eigi	  eftir	  að	  efla	  geðræktarstarf	  í	  

grunnskólum	  landsins	  og	  efni	  hennar	  eigi	  eftir	  að	  styrkja	  kennslu	  á	  þessu	  sviði,	  þar	  sem	  

lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda	  ásamt	  því	  að	  geðrækt	  verði	  
markviss	  þáttur	  í	  öllu	  skólastarfi.	  
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1.3	  Rannsóknarspurningar	  
Líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  eru	  markmið	  og	  áherslur	  þessa	  verkefnis	  að	  varpa	  ljósi	  á	  stöðu	  
lífsleikni	  í	  grunnskólum	  landsins	  á	  öllum	  aldurstigum	  og	  tengja	  við	  geðræktarstarf	  í	  

skólum	  almennt.	  	  

	  

Settar	  eru	  fram	  þrjár	  rannsóknarspurningar:	  

	  

1. Hver	  er	  núverandi	  staða	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins?	  

a. Er	  afmarkaður	  tími	  fyrir	  lífsleiknikennslu?	  

b. Hver	  sér	  um	  kennsluna?	  

c. Hafa	  áherslur	  og	  markmið	  lífsleiknikennslu	  verið	  sett	  fram	  í	  

skólanámskrá?	  

d. Hefur	  verið	  gerð	  sérstök	  lífsleikniáætlun?	  

2.	  Er	  verið	  að	  nota	  sérstakt	  námsefni	  eða	  heildarskólanálgun	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  nemenda?	  	  

3.	  Hvert	  er	  mat	  viðmælenda	  á	  þeirri	  kennslu	  og	  þjálfun	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  sem	  fram	  fer	  innan	  skólans?	  

	  

Í	  fyrstu	  rannsóknarspurningunni	  er	  leitast	  við	  að	  fá	  upplýsingar	  um	  hvort	  

afmarkaður	  tími	  sé	  í	  grunnskólum	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  og	  hver	  það	  er	  sem	  fer	  með	  
lífsleiknikennslu.	  Einnig	  verður	  umgjörð	  lífsleiknikennslu	  skoðuð	  og	  þá	  hvort	  áherslur	  og	  
markmið	  lífsleiknikennslu	  hafi	  verið	  sett	  fram	  í	  skólanámskrá	  og	  hvort	  gerð	  hafi	  verið	  

sérstök	  lífsleikniáætlun.	  

Í	  annarri	  spurningunni	  verður	  leitast	  eftir	  svörum	  varðandi	  það	  námsefni	  og	  

heildarskólanálgun	  sem	  nýtt	  er	  innan	  skólans	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  
nemenda	  og	  verður	  lögð	  áhersla	  á	  að	  skoða	  hver	  staðan	  er	  í	  hverjum	  árgangi	  fyrir	  sig.	  	  

Þriðju	  og	  síðustu	  rannsóknarspurningunni	  verður	  kannað	  hvert	  viðhorf	  og	  upplifun	  

viðmælenda	  er	  á	  þeirri	  kennslu	  og	  þjálfun	  sem	  fer	  fram	  hjá	  þeim	  hvað	  varðar	  eflingu	  

atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda.	  
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1.4	  Mikilvægi	  rannsóknar	  	  
Þessi	  rannsókn	  byggir	  á	  fyrirliggjandi	  rannsóknum	  á	  sviði	  lífsleiknikennslu	  í	  íslenskum	  
grunnskólum	  (Aldís	  Yngvadóttir,	  2010;	  Ingibjörg	  Jóhannsdóttir,	  2008).	  Fyrri	  rannsóknir	  

hafa	  gefið	  mikilvæga	  innsýn	  í	  þróun	  lífsleiknikennslu	  hér	  á	  landi	  og	  skapað	  dýrmætan	  

grunn	  sem	  hægt	  er	  að	  byggja	  á	  til	  frekari	  rannsókna.	  Verkefnið	  sem	  hér	  um	  ræðir	  bætir	  

við	  þennan	  þekkingargrunn	  með	  því	  að	  taka	  stöðuna	  um	  áratug	  síðar	  og	  skoða	  þá	  
þróun	  sem	  orðið	  hefur	  frá	  síðustu	  rannsókn.	  Í	  þessu	  tilviki	  er	  auk	  þess	  um	  að	  ræða	  

þýðisrannsókn	  þar	  sem	  allir	  grunnskólar	  landsins	  voru	  þátttakendur.	  Núverandi	  

rannsókn	  er	  því	  viðameiri	  en	  áður	  hefur	  farið	  fram	  á	  þessu	  sviði	  hérlendis	  og	  ætti	  að	  
gefa	  raunsanna	  mynd	  af	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  og	  þeirri	  nálgun	  sem	  íslenskir	  

grunnskólar	  eru	  að	  nýta	  til	  eflingar	  á	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  meðal	  nemenda.	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  fá	  upplýsingar	  um	  skólaþróun	  á	  þessu	  sviði	  þar	  sem	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  gegnir	  lykilhlutverki	  hvað	  varðar	  nám	  og	  heilsu	  barna.	  Án	  vitneskju	  um	  
stöðu	  skólanna	  er	  erfitt	  að	  sjá	  hvað	  megi	  betur	  fara,	  hvað	  er	  jákvætt	  og	  hvað	  mætti	  

hugsanlega	  efla.	  	  

Rannsakandi	  vonast	  til	  að	  þær	  upplýsingar	  sem	  hér	  er	  aflað	  eigi	  eftir	  að	  verða	  til	  

þess	  að	  betur	  verði	  hugað	  að	  aukinni	  vellíðan	  barna	  og	  unglinga	  innan	  

grunnskólakerfisins.	  Einnig	  að	  hægt	  verði	  að	  nota	  niðurstöðurnar	  til	  að	  bæta,	  efla	  og	  
styrkja	  íslenskt	  menntakerfi.	  
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2 Fræðilegur	  grunnur	  	  

Þessi	  kafli	  er	  fræðilegur	  grunnur	  rannsóknarinnar.	  Hér	  verður	  verður	  fjallað	  um	  þær	  

áherslur	  stjórnvalda	  sem	  ætlað	  er	  að	  bæta	  hagsmuni	  og	  líðan	  barna	  og	  unglinga.	  

Hugtakið	  geðrækt	  er	  skoðað	  og	  hvaða	  áherslur	  fylgja	  geðrækt	  í	  skólastarfi.	  Þá	  verður	  

fjallað	  um	  lífsleikni,	  lífsleiknikennslu	  og	  fleiri	  þætti	  tengda	  námsgreininni	  ásamt	  því	  að	  

rýnt	  verður	  í	  aðalnámskrár	  síðustu	  ára.	  

2.1 Menntastefna	  grunnskóla	  landsins	  
Samkvæmt	  lögum	  um	  grunnskóla	  (nr.	  91/2008)	  er	  skólaskylda	  allra	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐
16	  ára	  á	  Íslandi.	  Grunnskólar	  landsins	  gegna	  því	  hlutverki	  að	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska	  

þeirra	  barna	  er	  stunda	  nám	  hjá	  þeim	  og	  skulu	  starfshættir	  skólanna	  meðal	  annars	  
mótast	  af	  umburðarlyndi	  og	  kærleika,	  ábyrgð,	  umhyggju	  og	  virðingu	  fyrir	  manngildum.	  
Það	  er	  hlutverk	  skólanna	  að	  haga	  sínum	  störfum	  í	  samræmi	  við	  þarfir	  nemenda	  sinna	  og	  

taka	  mið	  af	  stöðu	  þeirra,	  velferð	  og	  menntun.	  Áhersluþættir	  í	  námi	  og	  kennslu	  snúa	  
meðal	  annars	  að	  borgaravitund,	  félagsfærni,	  félagsvitund,	  gagnrýnni	  hugsun,	  andlegri	  
og	  líkamlegri	  velferð	  nemenda,	  rökhugsun,	  siðgæðisvitund	  og	  sjálfsvitund	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Aðalnámskrá	  grunnskólanna	  skapar	  ramma	  utan	  um	  heildstæða	  menntastefnu	  á	  

Íslandi.	  Henni	  er	  ætlað	  að	  vera	  leiðbeinandi	  verkfæri	  sem	  tryggir	  að	  skólarnir	  vinni	  
markvisst	  eftir	  þeim	  ramma	  sem	  þeim	  er	  settur	  og	  fylgi	  þeim	  lagalegu	  skyldum	  sem	  

þeim	  ber	  að	  fylgja.	  Aðalnámskrá	  gegnir	  því	  hlutverki	  að	  gefa	  góða	  heildræna	  sýn	  yfir	  
menntun	  og	  þá	  menntastefnu	  sem	  skráð	  er	  í	  lög.	  Hún	  á	  að	  tryggja	  öllum	  þegnum	  
lágmarksmenntun	  og	  að	  jafnrétti	  ríki	  til	  náms	  á	  Íslandi.	  Aðalnámskrá	  grunnskólanna	  er	  

jafnframt	  upplýsingarit	  um	  tilgang	  og	  starfsemi	  skóla	  og	  er	  ætlað	  að	  skipuleggja	  nám	  og	  

kennslu	  barna	  á	  grunnskólastigi	  menntakerfisins.	  	  

Núverandi	  menntastefnan	  byggist	  á	  sex	  grunnþáttum	  menntunar	  sem	  gilda	  fyrir	  

leik-‐,	  grunn-‐	  og	  framhaldsskólastig	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007)	  	  Þeir	  eru:	  Heilbrigði	  

og	  velferð,	  lýðræði	  og	  mannréttindi,	  sjálfbærni	  og	  jafnrétti,	  læsi	  og	  sköpun.	  Þessir	  

grunnþættir	  eru	  tengdir	  þeim	  meginsviðum	  sem	  nemendum	  á	  að	  standa	  til	  boða	  í	  

grunnskólum	  landsins	  og	  skapa	  þeir	  ásamt,	  grunnskólalögum,	  ramma	  sem	  á	  að	  tryggja	  
ákveðna	  færni	  nemenda	  þegar	  grunnskólanámi	  er	  lokið.	  
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Einnig	  er	  litið	  til	  alþjóðlegra	  samninga	  sem	  gerðir	  hafa	  verið	  til	  að	  tryggja	  velferð	  og	  

menntun	  barna	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Barnasáttmáli	  

Sameinuðu	  þjóðanna	  er	  dæmi	  um	  slíkan	  samning.	  Ísland	  varð	  fullgildur	  aðili	  að	  
Barnasáttmálanum	  árið	  1992	  sem	  felur	  í	  sér	  ákveðnar	  skyldur	  sem	  	  aðildarríkjum	  ber	  að	  

fara	  eftir.	  Ísland	  lögfesti	  Barnasáttmálann	  í	  febrúar	  árið	  2013	  og	  er	  því	  fullgildur	  aðili	  að	  

þessum	  mannréttindasamningi.	  Með	  þessum	  samningi	  á	  meðal	  annars	  að	  vera	  tryggt	  
að	  íslensk	  stjórnvöld	  sjái	  til	  þess	  að	  gripið	  sé	  til	  aðgerða	  til	  að	  tryggja	  velferð	  barna	  á	  

sviði	  menntamála,	  heilbrigðismála	  og	  félagsmála	  (Umboðsmaður	  barna,	  e.d)	  

Í	  29.	  grein	  Barnasáttmálans	  er	  komið	  inn	  á	  mikilvægi	  menntunar	  barna	  og	  að	  

menntun	  þeirra	  eigi	  að	  beinast	  að	  því	  að	  rækta	  hæfileika	  þeirra	  og	  persónuleika	  ásamt	  
andlegri	  og	  líkamlegri	  getu.	  Aðildaríkin	  skulu	  einnig	  tryggja	  að	  börn	  hafi	  aðgang	  að	  

upplýsingum	  sem	  stuðla	  að	  félagslegri,	  andlegri	  og	  siðferðislegri	  velferð	  þeirra	  ásamt	  

líkamlegu	  og	  geðrænu	  heilbrigði	  þeirra	  (United	  Nations,	  2007;	  Unicef,	  barnaheill,	  
Umboðsmaður	  barna	  og	  Námsgagnastofnun,	  e.d.).	  

2.2 Geðrækt	  
Geðheilbrigði	  er	  undirstaða	  getu	  einstaklingsins	  til	  þess	  að	  hugsa	  skýrt,	  sýna	  tilfinningar,	  
eiga	  í	  jákvæðum	  samskiptum	  og	  njóta	  lífsins.	  Það	  er	  því	  óaðskiljanlegur	  og	  ómissandi	  

hluti	  af	  heilsu	  mannsins	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2014).	  	  Heilsa	  snýst	  um	  
líkamlega,	  félagslega	  og	  andlega	  vellíðan	  en	  er	  ekki	  eingöngu	  um	  skort,	  vanlíðan	  eða	  
veikindi	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  1946).	  	  	  

Settar	  hafa	  verið	  fram	  ýmsar	  skilgreiningar	  á	  góðri	  geðheilsu	  sem	  flestar	  eiga	  það	  
sameiginlegt	  að	  fela	  í	  sér	  vellíðan,	  góð	  samskipti	  við	  aðra	  og	  hæfni	  til	  að	  takast	  á	  við	  

erfiðleika.	  Fólk	  sem	  er	  við	  góða	  geðheilsu	  á	  auðveldara	  með	  að	  njóta	  lífsins,	  hefur	  
sterkari	  sjálfsmynd	  og	  andlegan	  styrk	  til	  að	  takast	  á	  við	  ýmsar	  erfiðar	  aðstæður	  sem	  

geta	  komið	  upp	  í	  lífinu,	  eins	  og	  vonbrigði	  og	  sorg	  (Health	  Education	  Authority,	  1997,	  sjá	  

í	  Blair,	  Hume	  og	  Creek,	  2008).	  

Styrking	  á	  geðheilbrigði	  almennings	  felst	  í	  fjölþættum	  aðgerðum	  sem	  styðja	  við	  

andlega	  heilsu	  á	  sem	  flestum	  sviðum	  samfélagsins,	  þar	  á	  meðal	  í	  skólum	  og	  á	  

vinnustöðum.	  Þessar	  áherslur	  hafa	  fengið	  aukið	  rými	  á	  undanförnum	  árum	  	  með	  opnari	  
umræðu,	  meiri	  víðsýni	  og	  auknum	  skilningi	  um	  mikilvægi	  geðræktar	  fyrir	  heilsu	  þjóða	  

(Health	  Education	  Authority,	  1997,	  sjá	  í	  Blair	  o.fl.,	  2008;	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2014).	  	  

Geðrækt	  á	  samfélagslegum	  grundvelli	  á	  sér	  stað	  á	  mismunandi	  en	  samtengdum	  

sviðum:	  
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Á	  einstaklingsgrundvelli,	  þar	  sem	  áherslan	  er	  á	  einstaklinginn	  sjálfan	  og	  það	  sem	  

hægt	  er	  að	  gera	  til	  að	  auka	  tilfinningalega	  seiglu	  hvers	  og	  eins,	  til	  dæmis	  með	  inngripum	  
sem	  miða	  að	  því	  	  að	  efla	  heilbrigt	  sjálfsálit,	  lífsleikni	  og	  bjargráð	  (e.	  coping).	  	  	  

	  

Innan	  nærsamfélagsins,	  þar	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  að	  bæta	  umhverfi	  fólks,	  auka	  

félagslegan	  stuðning	  og	  efla	  þátttöku	  í	  samfélaginu.	  Heildstæð	  nálgun	  á	  grunnskólastigi	  
þar	  sem	  markvisst	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  efla	  verndandi	  þætti	  fyrir	  heilsu	  og	  vellíðan	  en	  

vinna	  gegn	  	  áhættuþáttum,	  er	  dæmi	  um	  geðrækt	  á	  þessu	  sviði.	  

	  

Á	  sviði	  stefnumótunar	  og	  stjórnvalda.	  Stjórnvöld	  gegna	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  þróun	  

aðgerða	  til	  að	  efla	  geðheilbrigði,	  draga	  úr	  mismunun	  og	  misrétti	  og	  stuðla	  að	  greiðu	  
aðgengi	  að	  menntun	  (Health	  Education	  Authority,	  1997,	  sjá	  í	  Blair	  o.fl.,	  2008).	  Má	  sem	  

dæmi	  nefna	  þá	  aðgerðaáætlun	  í	  geðheilbrigðismálum	  sem	  nýlega	  var	  samþykkt	  á	  

Alþingi	  Íslendinga	  (Þingskjal	  nr.	  1217/2015-‐2016).	  

	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  (e.	  World	  Health	  Organization)	  (2014)	  segir	  

mikilvægt	  að	  stjórnvöld	  setji	  fram	  heilbrigðisstefnu	  þar	  sem	  skapaðar	  eru	  góðar	  

aðstæður	  til	  geðræktar	  með	  markvissum	  hætti.	  Umhverfi	  til	  andlegrar	  heilsueflingar	  
ætti	  samkvæmt	  þessu	  að	  vera	  allt	  umlykjandi.	  

Geðrækt	  og	  um	  leið	  geðheilsa	  grunnskólabarna	  stýrist	  að	  miklu	  leyti	  af	  því	  umhverfi	  

sem	  stjórnvöld	  skapa	  þeim.	  Stjórnvöld	  víðast	  hvar	  eru	  að	  vakna	  til	  vitundar	  um	  
mikilvægi	  góðrar	  geðheilsu	  þjóða.	  Það	  hefur	  orðið	  til	  þess	  að	  komið	  hefur	  verið	  á	  

fjölþjóðlegu	  samstarfi	  til	  að	  bæta	  upplýsingaöflun,	  stefnumótun	  og	  auka	  rannsóknir	  á	  

þessu	  sviði.	  Árið	  2016	  lauk	  þriggja	  ára	  samstarfsverkefni	  23ja	  Evrópulanda	  (Joint	  Action	  

for	  Mental	  Health	  and	  Well-‐Being;	  JAMHWB)	  þar	  sem	  upplýsingum	  var	  safnað	  um	  
stöðu	  mála	  og	  settar	  fram	  tillögur	  til	  yfirvalda	  um	  stefnumótun	  og	  aðgerðir	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  bæta	  geðheilsu	  og	  vellíðan	  (Sigrún	  Daníelsdóttir	  og	  Dóra	  Guðrún	  

Guðmundsdóttir,	  2016).	  

Innan	  þessa	  verkefnis	  starfaði	  vinnuhópur	  um	  geðrækt	  í	  skólum	  sem	  tók	  m.a.	  saman	  

helstu	  styrk	  –	  og	  veikleika	  hvað	  varðar	  geðheilsu	  og	  líðan	  barna	  og	  unglinga	  í	  skólum	  

innan	  landanna	  sem	  áttu	  fulltrúa	  í	  hópnum	  (Sigrún	  Daníelsdóttir	  og	  Dóra	  Guðrún	  

Guðmundsdóttir,	  2016).	  
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Í	  ljós	  kom	  að	  meðal	  helstu	  styrkleika	  á	  Íslandi	  eru	  að	  heilbrigði	  og	  velferð	  eru	  

skilgreind	  sem	  einn	  af	  grunnþáttum	  menntunar.	  Einnig	  að	  skóli	  án	  aðgreiningar	  sé	  

opinber	  menntastefna	  hér	  á	  landi	  og	  að	  bundið	  sé	  í	  lög	  að	  skólabörn	  eigi	  meðal	  annars	  
rétt	  á	  aðstoð	  vegna	  vanda	  sem	  þau	  kunna	  að	  glíma	  við.	  Ennfremur	  var	  nefnt	  meðal	  

styrkleika	  að	  námsefni	  um	  geðrækt	  sé	  til	  á	  íslensku	  fyrir	  öll	  skólastig	  og	  að	  geðrækt	  sé	  

hluti	  af	  Heilsueflandi	  skóla,	  sem	  er	  samstarfsverkefni	  leik-‐	  ,	  grunn-‐	  og	  framhaldsskóla	  
landsins	  og	  Embættis	  landlæknis.	  

Ýmsa	  veikleika	  mátti	  einnig	  finna	  hér	  á	  landi	  líkt	  og	  að	  skýran	  ramma	  utan	  um	  

geðræktarstarf	  í	  skólum	  skortir	  og	  er	  þar	  helst	  nefnt	  að	  ekki	  liggi	  fyrir	  hvernig	  eigi	  að	  

standa	  að	  geðræktarstarfi	  í	  skólum	  eða	  hversu	  miklum	  tíma	  skuli	  verja	  í	  kennslu	  til	  að	  
efla	  sálfélagsfræðilega	  færni	  nemenda.	  Þá	  þarf	  að	  efla	  fræðslu	  til	  starfsfólks	  skóla	  og	  

þjálfun	  þannig	  að	  þau	  geti	  betur	  tekist	  á	  við	  ólík	  verkefni	  sem	  tengjast	  geðheilsu	  

nemenda.	  Ennfremur	  var	  það	  nefnt	  meðal	  veikleika	  hér	  á	  landi	  að	  aðstoð	  við	  börn	  með	  
hegðunar-‐	  og	  tilfinningavanda	  sé	  stórlega	  ábótavant	  því	  bið	  eftir	  sérfræðiþjónustu	  sé	  

löng.	  

Vinnuhópurinn	  sem	  skoðaði	  geðrækt	  í	  skólum	  setti	  fram	  tillögur	  í	  fjórum	  liðum	  til	  

stjórnavalda	  í	  þeim	  löndum	  sem	  tóku	  þátt:	  	  

	  

1)	  Að	  afla	  upplýsinga	  og	  auka	  rannsóknir	  á	  geðheilsu	  og	  vellíðan	  meðal	  barna	  og	  

ungmenna.	  Þessi	  tillaga	  þótti	  henta	  vel	  til	  innleiðingar	  á	  Íslandi	  og	  er	  lagt	  til	  að	  búinn	  
verði	  til	  gagnagrunnur	  um	  geðheilsu	  barna	  og	  unglinga	  þar	  sem	  fram	  koma	  einnig	  

þau	  úrræði	  sem	  tiltæk	  eru	  hér	  á	  landi.	  

2)	  Að	  efla	  skólann	  þannig	  að	  hann	  verði	  vettvangur	  fyrir	  geðrækt	  og	  forvarnir	  meðal	  

barna	  og	  unglinga.	  Á	  Íslandi	  er	  lagt	  til	  að	  skólastjórnendum	  verði	  falið	  að	  þróa	  
geðræktarmenningu	  í	  skólum	  og	  að	  hugmyndafræðin	  heilsueflandi	  skóli	  verði	  nýtt	  

til	  að	  innleiða	  slíka	  menningu	  í	  skólunum.	  

3)	  Lagt	  var	  til	  að	  starfsfólk	  skóla	  fái	  aukna	  fræðslu	  og	  þjálfun	  um	  geðheilsu	  og	  	  

vellíðan	  nemenda	  þannig	  að	  það	  verði	  betur	  í	  stakk	  búið	  til	  að	  sinna	  geðrækt	  í	  

skólastarfi.	  

4)	  Skólinn	  verði	  skilgreindur	  sem	  hluti	  af	  heild	  annarra	  stofnanna	  sem	  sinna	  

geðheilsu	  barna	  og	  unglinga	  og	  samstarf	  aukið	  á	  milli	  þeirra.	  
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2.2.1	  Geðheilbrigðisstefna	  á	  Íslandi	  	  

Miklum	  áfanga	  var	  náð	  þegar	  stefna	  og	  aðgerðaráætlun	  í	  geðheilbrigðismálum	  var	  

samþykkt	  á	  Alþingi	  29.	  apríl	  2016.	  Geðheilbrigðisstefnan	  og	  aðgerðaráætlunin	  fela	  í	  sér	  
framtíðarsýn	  þar	  sem	  meðal	  annars	  koma	  fram	  skilgreind	  markmið	  um	  

geðheilbrigðisþjónustu	  og	  hvernig	  megi	  bæta	  hana	  (Velferðarráðuneytið,	  2016a).	  	  

Einnig	  er	  meðal	  markmiða	  geðheilbrigðisstefnunnar	  að	  vinna	  að	  aukinni	  vellíðan	  og	  

betri	  geðheilsu	  landsmanna.	  Í	  aðgerðaráætlun	  er	  meðal	  annars	  lögð	  áhersla	  á	  geðrækt	  
og	  forvarnir	  með	  börn	  og	  ungmenni	  i	  forgrunni.	  Þá	  er	  lögð	  áhersa	  á	  að	  samþætting	  og	  

samfella	  verði	  í	  þjónustu	  við	  einstaklinga	  með	  geðraskanir	  þar	  sem	  samstarf	  á	  milli	  

þjónustuaðila	  á	  vegum	  sveitafélaga	  og	  ríkisins,	  félags-‐,	  heilbrigðis-‐	  og	  menntakerfis	  
verður	  aukið.	  	  

Helstu	  markmið	  er	  tengjast	  geðrækt	  og	  forvörnum	  snúa	  að	  því	  að	  uppeldisskilyrði	  

barna	  auki	  líkur	  á	  jákvæðum	  tengslum	  milli	  foreldra	  og	  barna,	  heilbrigðum	  samskiptum	  

innan	  fjölskyldunnar	  og	  að	  vandað	  geðræktarstarf	  fari	  fram	  í	  skólum.	  Lagt	  er	  til	  að	  
myndaður	  verði	  starfshópur	  sem	  kanni	  stöðu	  geðræktarstarfs	  í	  íslensku	  skólakerfi,	  	  rýni	  

í	  hvaða	  aðferðum	  er	  beitt	  og	  hversu	  vel	  þær	  eru	  studdar	  af	  rannsóknum.	  Einnig	  er	  gert	  

ráð	  fyrir	  að	  starfshópurinn	  fari	  yfir	  hvernig	  staðið	  er	  að	  fræðslu	  og	  þjálfun	  í	  tengslum	  við	  
geðheilsu	  og	  vellíðan	  barna	  og	  unglinga	  í	  menntun	  kennara	  (Þingskjal	  nr.	  1217/2015-‐

2016).	  

2.2.2	  Lýðheilsustefna	  á	  Íslandi	  	  

Þann	  4.	  mars	  2014	  var	  samþykkt	  á	  Alþingi	  að	  setja	  á	  fót	  sérstaka	  ráðherranefnd	  um	  
lýðheilsumál.	  Afrakstur	  þeirrar	  vinnu	  var	  lýðheilsustefna	  og	  aðgerðaáætlun	  með	  
sérstakri	  áherslu	  á	  börn	  og	  ungmenni	  sem	  birt	  var	  haustið	  2016.	  	  

Við	  gerð	  lýðheilsustefnunnar	  var	  Heilsueflandi	  samfélag,	  samstarfsverkefni	  

Embættis	  landlæknis	  og	  sveitarfélaganna	  í	  landinu	  um	  heilsueflingu,	  haft	  til	  hliðsjónar	  

og	  lögð	  áhersla	  á	  geðrækt,	  lífsgæði,	  hreyfingu	  og	  næringu	  (Embætti	  landlæknis,	  2016).	  	  

	  Í	  stefnunni	  er	  fjallað	  um	  skólaumhverfið	  og	  mikilvægi	  þess	  við	  mótun	  sjálfsmyndar	  

barna,	  mikilvægi	  þess	  að	  vera	  í	  góðum	  tengslum	  við	  eigin	  tilfinningar,	  tjá	  og	  skilja	  þær	  

og	  vera	  í	  góðum	  tengslum	  við	  aðra.	  	  

Eitt	  af	  markmiðum	  stefnunnar	  er	  að	  börn	  í	  leik-‐	  og	  grunnskólum	  læri	  um	  slökun	  

hugans	  í	  gegnum	  núvitund	  eða	  annars	  konar	  aðferðir	  sem	  leið	  til	  að	  tileinka	  sér	  

bjartsýni,	  skerpa	  á	  athygli	  og	  einbeitingu	  ásamt	  því	  að	  styrkja	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  

aðstoða	  þau	  við	  að	  ná	  utan	  um	  tilfinningar	  sínar.	  
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Þá	  er	  fjallað	  um	  samfélagslega	  ábyrgð	  um	  að	  stuðla	  að	  heilbrigði	  þjóðarinnar	  þar	  

sem	  tækifæri	  til	  heilsueflingar	  liggja	  víða.	  Skilgreining	  heilsu	  og	  velferðar	  sem	  eins	  af	  sex	  

grunnþáttum	  menntunar	  er	  þar	  nefnt	  sem	  gott	  dæmi	  um	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  flétta	  
áherslu	  á	  heilsu	  og	  vellíðan	  inn	  í	  stefnumótun	  (Velferðarráðuneytið,	  2016b).	  	  

2.3 Geðrækt	  í	  skólastarfi	  	  
Þegar	  efla	  á	  heilbrigði	  í	  skólastarfi	  er	  mikilvægt	  að	  allir	  sem	  koma	  að	  starfi	  skólans,	  á	  
einn	  eða	  annan	  hátt,	  sameinist	  og	  vinni	  að	  sameiginlegum	  markmiðum	  sem	  styðja	  við	  

jákvætt	  skólaumhverfi	  og	  vellíðan	  nemenda	  og	  starfsfólks	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011a).	  	  

Börn	  og	  unglingar	  verja	  stórum	  hluta	  dagsins	  í	  skólanum	  og	  gegnir	  skólinn	  

mikilvægu	  hlutverki	  í	  umhverfi	  barna,	  en	  í	  skólaumhverfinu	  mótast	  að	  hluta	  til	  félags-‐	  

og	  tilfinningaþroski	  barna	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2014).	  	  

Menntastofnanir	  landsins	  fara	  því	  bæði	  með	  uppeldis-‐	  og	  menntunarhlutverk	  í	  

starfsemi	  sinni.	  Kennarar	  og	  aðrir	  starfsmenn	  grunnskólanna	  eru	  þannig	  í	  hlutverki	  

uppalenda	  í	  lífum	  barna	  og	  mikilvægt	  að	  kennsluhættir	  séu	  fjölbreyttir	  til	  að	  mæta	  sem	  
best	  þörfum	  allra.	  Lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  nemendur	  fái	  kennslu	  í	  heilbrigðum	  samskiptum	  

og	  þau	  séu	  vel	  búin	  undir	  félagslega	  og	  tilfinningalega	  þátttöku	  í	  lífinu	  (Sigrún	  

Aðalbjarnardóttir,	  2007;	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011b).	  	  

Í	  geðræktarstarfi	  skólanna	  er	  afar	  mikilvægt	  að	  lögð	  sé	  áhersla	  á	  að	  nota	  gott	  

námsefni	  um	  sjálfseflingu	  barna	  og	  unglinga,	  efni	  sem	  einblínir	  á	  tilfinningalega	  og	  

félagslega	  velferð	  með	  áherslu	  á	  þætti	  eins	  og	  sjálfsmynd,	  líkamsmynd,	  félagsfærni,	  
gagnrýna	  hugsun,	  trú	  á	  eigin	  getu	  og	  jafnrétti.	  Geðrækt	  í	  skólastarfi	  miðar	  að	  því	  að	  

auka	  andlega	  vellíðan	  nemenda	  með	  því	  að	  efla	  tilfinningalæsi	  þeirra	  og	  gefa	  þeim	  

verkfæri	  þar	  sem	  þau	  læra	  að	  skilja,	  þekkja	  og	  tjá	  eigin	  tilfinningar	  ásamt	  því	  að	  stuðla	  
að	  aukinni	  félagsfærni.	  Einnig	  er	  mikilvægur	  þáttur	  geðræktarstarfs	  í	  skólum	  að	  styrkja	  

sjálfsmynd	  nemenda	  og	  kenna	  þeim	  að	  þekkja	  eigin	  styrkleika	  (Hall	  og	  Torres,	  2002;	  

Jané-‐Llopis	  og	  Anderson,	  2007;	  Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013).	  	  

Helstu	  markmið	  geðræktar	  eru	  því	  að	  auka	  andlega	  vellíðan	  nemenda	  ásamt	  því	  að	  

styðja	  við	  eflingu	  sjálfsmyndar	  þeirra,	  kenna	  þeim	  að	  leysa	  úr	  minniháttar	  vandamálum	  
sem	  geta	  komið	  upp,	  styrkja	  þá	  við	  að	  verða	  meðvitaðri	  um	  eigin	  líðan	  og	  byggja	  upp	  

þekkingu	  á	  því	  hvernig	  þeir	  geti	  brugðist	  við	  ef	  þeir	  finna	  til	  vanmáttar	  eða	  vanlíðunar.	  

Þegar	  áhersla	  er	  lögð	  á	  tilfinningafærni	  og	  andlega	  vellíðan	  nemenda	  í	  skólum	  er	  þó	  
ekki	  átt	  við	  að	  börn	  muni	  ekki	  upplifa	  tilfinningalegan	  vanda	  eða	  ganga	  í	  gegnum	  erfiða	  

tíma,	  slíkt	  er	  óhjákvæmilegt.	  Flestar	  manneskjur	  upplifa	  einhverskonar	  depurð,	  kvíða,	  
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streitu	  og	  vanlíðan	  yfir	  ævina.	  Geðræktarstarf	  gefur	  börnum	  og	  unglingum	  hins	  vegar	  

verkfæri	  til	  að	  vinna	  með	  þessar	  tilfinningar	  sínar	  á	  uppbyggjandi	  hátt.	  	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  hefur	  kannað	  geðheilsu	  barna	  og	  unglinga	  á	  

heimsvísu.	  Í	  skýrslu	  stofnunarinnar	  frá	  árinu	  2005	  kemur	  fram	  að	  allt	  að	  20%	  barna	  

greinist	  með	  einhverskonar	  geðrænan	  vanda.	  Í	  sömu	  skýrslu	  var	  greint	  frá	  því	  að	  í	  um	  

helmingi	  tilfella	  komi	  fyrstu	  einkenni	  geðröskunar	  fram	  í	  kringum	  14	  ára	  aldur.	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  (2005)	  segir	  að	  brotið	  sé	  á	  grundvallarmannréttindum	  
barna	  og	  unglinga	  sem	  ekki	  fái	  viðeigandi	  aðstoð	  vegna	  geðræns	  vanda.	  Reynslan	  sýni	  

að	  framtíð	  þeirra	  sé	  oftar	  en	  ekki	  þyrnum	  stráð	  og	  þau	  upplifi	  m.a.	  einangrun,	  fordóma	  

og	  ýmis	  konar	  mismunun.	  

Í	  skýrslu	  sem	  Kristján	  Már	  Magnússon	  (2004)	  vann	  fyrir	  þáverandi	  heilbrigðis-‐	  og	  

tryggingamálaráðuneyti,	  þar	  sem	  meðal	  annars	  er	  tekið	  mið	  af	  upplýsingum	  erlendis	  

frá,	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  80-‐85%	  barna	  á	  Íslandi	  séu	  við	  góða	  andlega	  heilsu	  og	  hafi	  ekki	  
þörf	  fyrir	  neina	  þjónustu	  er	  varðar	  andlega	  líðan.	  Um	  12	  til	  15%	  barna	  séu	  með	  vægar	  
geðraskanir	  og	  þurfi	  einhverja	  aðstoð	  eða	  íhlutun	  en	  5%	  barna	  eigi	  við	  alvarleg	  andleg	  

veikindi	  að	  stríða	  sem	  þarfnist	  sértækra	  úrræða.	  Vandkvæði	  barna	  með	  vægar	  
geðraskanir	  ber	  að	  taka	  alvarlega.	  Talið	  er	  að	  ef	  vel	  er	  haldið	  utan	  um	  mál	  þessara	  
einstaklinga	  innan	  þeirra	  kerfa	  sem	  þau	  tilheyra,	  líkt	  og	  skólakerfisins,	  séu	  minnkandi	  

líkur	  á	  því	  að	  viðkomandi	  einstaklingar	  þurfi	  á	  sértækri	  aðstoð	  að	  halda	  síðar	  (Kristján	  
Már	  Magnússon,	  2004).	  Snemmtæk	  íhlutun	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  lífi	  barna	  almennt	  en	  
sérstaklega	  þeirra	  sem	  eiga	  við	  geðraskanir	  að	  stríða	  hvort	  sem	  þær	  eru	  vægar	  eða	  

alvarlegar	  (Kristján	  Már	  Magnússon,	  2004).	  	  

Geðrækt	  í	  skólum	  á	  að	  hlúa	  að	  velferð	  og	  vellíðan	  nemenda	  með	  það	  í	  huga	  að	  

reynslan	  þeirra	  af	  skólastarfi	  sé	  jákvæð	  og	  uppbyggjandi	  en	  slík	  upplifun	  hefur	  mótandi	  
og	  góð	  áhrif	  á	  líðan	  barna	  og	  unglinga	  til	  lengri	  tíma	  litið	  (Green	  og	  Tones,	  2010;	  Sigrún	  

Daníelsdóttir,	  2013).	  	  

Það	  er	  því	  ljóst	  að	  allt	  skólaumhverfið	  og	  allir	  þeir	  þættir	  sem	  nefndir	  hafa	  verið	  

hér	  geta	  haft	  mjög	  mikil	  áhrif	  á	  líf	  barna	  og	  þess	  vegna	  er	  ákaflega	  mikilvægt	  að	  efla	  og	  

styrkja	  börn	  og	  unglinga	  til	  að	  auka	  líkur	  á	  jákvæðum	  áhrifum	  á	  geðheilbrigði	  þeirra	  til	  

framtíðar	  (Blair,	  o.fl.,	  2008;	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2014).	  	  

Samspil	  milli	  mismunandi	  þátta	  í	  umhverfi	  einstaklings	  spilar	  stórt	  hlutverk	  í	  líðan	  

hans	  og	  því	  mikilvægt	  að	  skoða	  hvernig	  umhverfið	  getur	  haft	  áhrif	  á	  börn	  og	  hvernig	  

skólinn,	  sem	  hluti	  af	  nærumhverfinu,	  er	  áhrifavaldur	  í	  þeirra	  lífi	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  
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2.3.1 Vistfræðilíkan	  Bronfenbrenners	  

Bronfenbrenner	  (1979)	  setur	  fram	  í	  vistfræðilíkani	  (e.	  Bioecological	  model)	  sínu	  

skýringu	  á	  samspili	  umhverfisþátta	  í	  lífi	  einstaklingsins	  sem	  sýnir	  menningar-‐	  og	  
félagsleg	  áhrif	  á	  líf	  og	  þroska	  hans.	  Samkvæmt	  Bronfenbrenner	  (1994)	  hefur	  umhverfi	  

mótandi	  áhrif	  á	  þroska	  manneskjunnar.	  Þá	  er	  samfélagið	  byggt	  upp	  af	  mörgum	  

mismunandi	  og	  flóknum	  kerfum	  sem	  hvert	  og	  eitt	  hefur	  svo	  mótandi	  áhrif	  á	  þroska	  

okkar.	  	  

Í	  vistfræðilíkani	  Bronfenbrenner	  er	  einstaklingurinn,	  eða	  barnið	  í	  þessu	  tilfelli,	  í	  

miðju	  líkansins	  eða	  kjarnanum.	  Næst	  kjarnanum	  er	  nærkerfi	  (e.	  microsystem)	  sem	  

inniheldur	  nánasta	  umhverfi	  einstaklingsins	  og	  er	  innsta	  lag	  samfélagsins.	  Í	  þessu	  kerfi	  
eru	  þeir	  einstaklingar	  sem	  standa	  barninu	  næst	  og	  eiga	  í	  beinum	  samskiptum	  við	  það	  

(Bronfenbrenner,	  1979).	  Innan	  nærkerfisins	  eru	  samskipti	  gagnvirk	  þar	  sem	  foreldrar	  

hafa	  til	  dæmis	  áhrif	  á	  hegðun	  barnsins	  síns	  og	  barnið	  hefur	  áhrif	  á	  hegðun	  foreldra	  
sinna	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  Samskipti	  sem	  eiga	  sér	  stað	  innan	  nærkerfisins,	  hvort	  
sem	  börn	  eru	  beinir	  þátttakendur	  í	  þeim	  samskiptum	  eða	  verða	  vitni	  að	  þeim,	  geta	  haft	  

mikil	  áhrif	  á	  þroska	  barna,	  líðan	  og	  hegðun	  þeirra	  í	  framtíðinni	  (Bronfenbrenner,	  1986).	  
Sjálfsmynd	  barna	  og	  unglinga	  þróast	  til	  að	  mynda	  að	  miklu	  leyti	  vegna	  þeirra	  samskipta	  
sem	  þau	  eiga	  í	  nærumhverfi	  sínu	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  Samskipti	  sem	  verða	  innan	  

nærkerfis	  mynda	  millikerfi	  í	  vistfræðilíkaninu	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  	  

Í	  millikerfinu	  (e.	  mesosystem)	  eru	  þær	  einingar	  sem	  tilheyra	  nærkerfinu	  og	  samskipti	  

þeirra	  á	  milli.	  Þau	  samskipti	  sem	  eiga	  sér	  stað	  á	  milli	  einstaklinga	  innan	  nærkerfisins	  
mynda	  samskiptanet	  sem	  er	  millikerfið,	  líkt	  og	  tengsl	  barns	  við	  jafningja	  sína	  og	  skóla,	  	  

og	  samskipti	  milli	  foreldra	  og	  skóla.	  Millikerfi	  skapast	  í	  hvert	  sinn	  sem	  einstaklingur,	  
barnið	  í	  þessu	  tilfelli,	  skiptir	  um	  umhverfi,	  þar	  sem	  ný	  samskipti	  og	  tengsl	  eiga	  sér	  stað.	  	  

Þriðja	  kerfi	  vistfræðilíkansins	  er	  stofnanakerfið	  (e.	  exosystem)	  það	  nær	  utan	  um	  

nær-‐og	  millikerfi	  vistfræðilíkans	  Bronfenbrenner	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  Þetta	  kerfi	  

samanstendur	  af	  þeim	  félagslegu	  kerfum	  sem	  barnið	  tilheyrir	  og	  er	  þátttakandi	  í	  og	  

getur	  haft	  óbein	  áhrif	  á	  reynslu	  þess	  í	  nærumhverfi	  sínu	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  Þetta	  

eru	  kerfi	  sem	  barnið	  tengist	  en	  tilheyrir	  ekki	  sjálft,	  engu	  að	  síður	  hefur	  það	  áhrif	  á	  

barnið,	  dæmi	  um	  slíkt	  kerfi	  er	  vinnustaður	  foreldra	  (Bronfenbrenner,	  1994).	  

Þar	  á	  eftir	  kemur	  lýðkerfi	  (e.	  macrosystem),	  það	  felur	  í	  sér	  stofnanir	  og	  kerfi	  

samfélagsins	  líkt	  og	  menntakerfið	  og	  löggjafavaldið,	  þar	  sem	  lög,	  gildi	  og	  viðmið	  sem	  

ríkjandi	  eru	  í	  samfélaginu	  hafa	  áhrif.	  Það	  er	  í	  hlutverki	  þeirra	  kerfa	  sem	  falla	  undir	  
lýðkerfi	  Bronfenbrenner	  að	  bregðast	  við	  ef	  ekki	  er	  allt	  með	  feldu	  innan	  annarra	  kerfa	  



24	  

vistfræðilíkansins,	  því	  hafa	  þau	  talverð	  áhrif	  á	  þroska	  og	  verlferð	  barna	  

(Bronfenbrenner,	  1979).	  	  

Í	  samfélögum	  þar	  sem	  hugað	  er	  að	  mannlegum	  gildum	  finnur	  fólk	  fyrir	  meiri	  

stuðningi	  og	  er	  þá	  líklegra	  að	  slíkt	  skili	  sér	  í	  jákvæðum	  áhrifum	  á	  nærsamfélagið	  og	  í	  

betri	  samskiptum	  milli	  fólks	  (Bronfenbrenner,	  1994).	  

Öll	  þessi	  kerfi	  hafa	  gagnvirka	  verkun,	  það	  er,	  þau	  hafa	  áhrif	  hvert	  á	  annað	  og	  á	  
einstaklinginn.	  Lífkerfið	  (e.	  cronosystem),	  er	  fimmta	  kerfið	  í	  vistfræðilíkani	  

Bronfenbrenner	  en	  hann	  bætti	  þessu	  kerfi	  við	  mun	  seinna	  (Bronfenbrenner,	  1986).	  	  Þar	  

útskýrir	  hann	  hvernig	  einstaklingurinn	  getur	  þurft	  að	  ganga	  í	  gegnum	  ýmsar	  breytingar	  

á	  lífsleiðinni	  sem	  geta	  haft	  áhrif	  á	  hann.	  Þetta	  geta	  verið	  breytingar	  eins	  og	  til	  dæmis,	  

skilnaður	  foreldra,	  flutningar	  eða	  veikindi.	  Lífkerfi	  tengjast	  því	  tímanum	  sem	  liggur	  þvert	  

í	  gegnum	  öll	  kerfin	  (Bronfenbrenner	  1979,	  2005,	  sjá	  í	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2016).	  	  

Vistfræðilíkan	  Bronfenbrenner	  sýnir	  hversu	  mikilvægu	  hlutverki	  einstaklingar	  og	  

stofnanir	  í	  nærumhverfi	  barna	  geta	  haft	  á	  samskipti,	  líðan	  og	  þroska	  þeirra	  

(Bronfenbrenner,	  1994).	  Visfræðilíkanið	  sýnir	  einnig	  að	  skólastofnanir	  eru	  hluti	  af	  

uppeldi	  barna	  og	  hafa	  mótandi	  áhrif	  á	  þau.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  fara	  rétt	  að	  málum	  í	  
skólunum	  svo	  barnið	  upplifi	  jákvæð	  og	  góð	  tengsl	  þar	  og	  á	  milli	  kerfa	  (Bronfenbrenner,	  

1994).	  

2.3.2 Félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  

CASEL	  (The	  Collaborative	  for	  Academic,	  Social,	  and	  Emotional	  Learning),	  er	  leiðandi	  
stofnun	  í	  Bandaríkjunum	  sem	  stuðlar	  að	  því	  að	  þróa	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  

nemenda	  á	  fræðilegan	  hátt,	  sem	  byggir	  á	  gagnreyndum	  aðferðum.	  CASEL	  var	  stofnað	  

árið	  1994	  og	  hefur	  frá	  upphafi	  tekið	  þátt	  í	  mörgum	  og	  yfirgripsmiklum	  rannsóknum	  á	  

námi	  og	  kennslu	  barna	  allt	  frá	  leikskólaaldri	  og	  þar	  til	  grunnskóla	  lýkur.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  

að	  rannsaka	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni.	  Ennfremur	  hefur	  CASEL	  veitt	  kennurum	  og	  öðru	  

fagfólki	  sem	  starfar	  með	  börnum	  og	  unglingum	  ráðgjöf	  varðandi	  samskipti,	  nám	  og	  

kennslu	  (CASEL,	  e.d.a;	  CASEL,	  e.d.b).	  

Samkvæmt	  CASEL	  hefur	  	  ákveðin	  vitundarvakning	  átt	  sér	  stað	  innan	  menntakerfisins	  í	  

Bandaríkjunum,	  og	  þá	  sérstaklega	  meðal	  stefnunarmótunaraðila	  í	  menntamálum,	  um	  

að	  mikilvægt	  sé	  að	  efla	  tilfinninga-‐	  og	  félagsfærni	  nemenda	  til	  að	  auka	  velgengi	  þeirra	  í	  
námi	  (CASEL,	  e.d.c).	  	  

Vægi	  slíkrar	  vitundarvakningar	  er	  mikið,	  sérstaklega	  í	  ljósi	  þess	  að	  barnæskan	  er	  

mikill	  mótunartími	  í	  lífi	  hvers	  einstaklings.	  Talið	  er	  að	  í	  barnæsku	  verði	  til	  skilningur	  og	  
þekking	  á	  eigin	  tilfinningum	  og	  annarra,	  auk	  þess	  sem	  upplifun	  barns	  og	  áhrif	  þess	  
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umhverfis	  sem	  það	  býr	  við	  komi	  til	  með	  að	  festast	  í	  sessi	  og	  móta	  barnið	  sem	  

einstakling	  til	  framtíðar	  (Goleman,	  1995).	  	  

Til	  þess	  að	  ná	  fram	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  þarf	  einstaklingurinn	  að	  búa	  yfir	  

getunni	  til	  að	  bregðast	  við,	  greina	  og	  skilja	  tilfinningar	  annarra	  á	  viðeigandi	  hátt.	  

Einstaklingar	  sem	  búa	  yfir	  samkennd	  þar	  sem	  þeir	  geta	  meðal	  annars	  veitt	  öðrum	  

aðstoð	  og	  geta	  sett	  sig	  í	  spor	  annarra,	  láta	  hegðun	  annarra	  síður	  reita	  sig	  til	  reiði	  og	  eru	  

ólíklegri	  til	  að	  misskilja	  samskipti	  við	  aðra	  aðila	  (Eisenberg,	  1986;	  Frey,	  Hirschstein	  og	  
Guzzo,	  2000;	  Hastings,	  Zahn-‐Waxler,	  Robinson,	  Usher	  og	  Bridges,	  2000).	  

Samkvæmt	  Goleman	  (2006)	  er	  félagsfærni	  ásamt	  félagsvitund	  hluti	  af	  félagsgreind.	  

Hann	  telur	  að	  félagsfærni	  einfaldi	  einstaklingum	  að	  eiga	  í	  jákvæðum	  og	  árangursríkum	  

samskiptum.	  Þeir	  sem	  hafa	  öðlast	  félagsfærni	  geti	  átt	  góð	  samskipti	  með	  eða	  án	  orða,	  

geta	  komið	  fram	  á	  jákvæðan	  og	  skilvirkan	  máta,	  haft	  mótandi	  áhrif	  á	  hvernig	  félagsleg	  

samskipti	  þróast	  og	  látið	  þarfir	  annarra	  sig	  varða.	  	  Félagsvitundin	  gerir	  okkur	  kleift	  að	  
skilja	  tilfinningar	  annarra	  og	  	  þar	  af	  leiðandi	  sýnt	  samkennd	  með	  öðrum.	  Hún	  gerir	  
okkur	  einnig	  kleift	  að	  greina	  tilfinningatengd	  skilaboð,	  það	  er	  að	  segja,	  tilfinningar	  sem	  

ekki	  eru	  tjáðar	  með	  orðum	  en	  það	  gerum	  við	  með	  því	  að	  leggja	  vel	  við	  hlustir	  og	  veita	  
fólki	  athygli	  á	  meðan	  samtal	  á	  sér	  stað	  (Goleman,	  2006).	  

Tilfinningafærni	  barna	  felst	  að	  miklu	  leyti	  í	  því	  að	  geta	  lesið	  í	  tilfinningar,	  eigin	  og	  

annarra,	  og	  búa	  yfir	  getunni	  til	  að	  takast	  á	  við	  erfiðar	  tilfinningar	  þegar	  þær	  koma	  upp	  
(Eisenberg,	  Fabes	  og	  Losoya,	  1997;	  Eisenberg,	  Cumberland	  og	  Spinrad,	  1998).	  

Einstaklingar	  sem	  búa	  yfir	  góðri	  tilfinningafærni	  eiga	  auðveldara	  með	  félagsleg	  
samskipti	  en	  þeir	  sem	  búa	  ekki	  yfir	  slíkri	  færni	  ásamt	  því	  sem	  þessir	  einstaklingar	  eru	  
ólíklegri	  til	  að	  sýna	  af	  sér	  neikvæða	  hegðun,	  líkt	  og	  árásarhneigð	  (Eisenberg,	  Fabes	  og	  

Losoya,	  1997).	  	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2007)	  hefur	  greint	  frá	  hugtökum	  sem	  hún	  segir	  tengjast	  

félagslegri	  hæfni	  fólks.	  Hún	  segir	  hugtakið	  félagshæfni	  vera	  ákveðið	  yfirhugtak	  um	  

hvaða	  skilning	  fólk	  leggur	  í	  samskipti	  auk	  hæfni	  þess	  í	  samskiptum.	  Einnig	  segir	  hún	  það	  

ná	  utan	  um	  siðferðiskennd	  einstaklinga.	  Samskiptahæfni	  fólks	  nær	  yfir	  marga	  þætti	  líkt	  

og	  félagsþroska,	  sem	  getur	  meðal	  annars	  birst	  í	  því	  hvernig	  fólk	  leysir	  úr	  

ágreiningsmálum.	  Tilfinningaþroska	  sem	  getur	  komið	  fram	  í	  því	  hvort	  fólk	  sýni	  

samkennd	  og	  siðferðisþroska	  sem	  getur	  birst	  í	  því	  að	  fólk	  hugi	  að	  því	  hvað	  er	  réttlátt	  og	  

sanngjarnt.	  Samskiptahæfni	  byggir	  á	  ákveðnum	  þroskaþáttum	  sem	  eru	  allir	  innbyrgðis	  

tengdir.	  Það	  eru	  þættir	  eins	  og	  félagsþroski,	  tilfinningaþroski	  og	  siðferðiskennd	  ásamt	  

vitsmunaþroska	  og	  málþroska.	  Sigrún	  segir	  samskiptahæfni	  ná	  annars	  vegar	  yfir	  hugsun	  
um	  samskipti	  líkt	  og	  hvernig	  leysa	  megi	  þau	  ágreiningsmál	  sem	  geta	  komið	  upp,	  og	  hins	  
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vegar	  yfir	  hegðun	  eða	  athafnir	  samskiptum	  fólks,	  það	  er	  hvernig	  ágreiningur	  er	  leystur.	  

Einn	  af	  grunnþáttum	  í	  góðri	  samskiptahæfni	  er	  getan	  til	  að	  geta	  sett	  sig	  í	  spor	  annarra	  

ásamt	  því	  að	  geta	  greint	  ólík	  sjónarmið,	  sín	  eigin	  og	  annarra,	  en	  sú	  færni	  tengist	  því	  að	  
geta	  greint	  tilfinningar,	  hugsanir	  og	  hegðun	  þeirra	  aðila	  sem	  átt	  er	  í	  samskiptum	  við.	  	  

Aðrir	  þættir	  sem	  geta	  haft	  mótandi	  áhrif	  á	  samskiptahæfni	  einstaklingsins	  er	  skapgerð	  

og	  sjálfsmynd	  hans	  sem	  og	  ytri	  þættir,	  líkt	  og	  uppeldi	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  	  

Það	  eru	  því	  margir	  þættir	  sem	  haldast	  í	  hendur	  og	  þarf	  að	  huga	  að	  mörgu	  þegar	  litið	  

er	  til	  þess	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  barna.	  	  	  

Hugtakið	  trú	  á	  eigin	  getu	  (e.	  self-‐efficacy)	  skilgreinir	  trú	  einstaklingsins	  á	  sjálfum	  sér	  

og	  getu	  hans	  til	  að	  takast	  á	  við	  verkefni	  og	  ná	  markmiðum	  sínum	  (Bandura,	  1986).	  Trú	  á	  

eigin	  getu	  tengist	  því	  að	  miklu	  leyti	  upplifun	  einstaklingsins	  á	  sjálfum	  sér	  og	  mati	  á	  eigin	  

virði	  og	  verðleikum	  (Bandura,	  1992).	  Það	  er	  snemma	  á	  æviskeiðinu	  sem	  slík	  færni	  fer	  að	  

þróast	  eða	  á	  æskuárunum	  þegar	  börn	  fá	  það	  verkefni	  að	  takast	  á	  við	  nýjar	  aðstæður	  
sem	  byggja	  á	  nýjum	  verkefnum	  og	  reynslu	  (Bandura,	  1992).	  	  

Bandura	  (1977,	  1997)	  talar	  um	  fjóra	  þætti	  sem	  geta	  haft	  áhrif	  á	  trú	  einstaklingsins	  á	  

eigin	  getu,	  það	  er	  fyrri	  frammistaða,	  munnleg	  hvatning,	  herminám	  eða	  óbeint	  nám	  og	  
tilfinningaleg	  viðbrögð.	  	  

Tilfinningaleg	  viðbrögð	  (e.	  emotional	  arousal)	  er	  einn	  af	  þeim	  þáttum	  sem	  Bandura	  

(1977)	  nefnir	  að	  geti	  haft	  áhrif	  á	  trú	  á	  eigin	  getu.	  Tilfinningaleg	  viðbrögð	  líkt	  og	  stress	  og	  
kvíði	  geta	  haft	  neikvæð	  áhrif	  á	  hversu	  vel	  einstaklingnum	  gengur	  að	  takast	  á	  við	  nýjar	  
aðstæður	  eða	  leysa	  verkefni,	  sem	  getur	  haft	  áhrif	  á	  trú	  hans	  á	  eigin	  getu.	  Ef	  unnið	  er	  að	  

því	  að	  minnka	  líkur	  á	  stressi	  og	  kvíða	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  aukast	  líkur	  á	  því	  að	  
verkefnin	  sem	  þau	  takast	  á	  við	  leysist	  á	  farsælan	  hátt	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  trú	  

þeirra	  á	  eigin	  getu	  eykst.	  Einstaklingar	  sem	  hafa	  litla	  trú	  á	  eigin	  getu	  eru	  svo	  líklegri	  til	  

að	  upplifa	  stress	  og	  þunglyndi	  en	  þeir	  sem	  hafa	  trú	  á	  eigin	  getu	  (Bandura,	  1995;	  
Bandura,	  1997).	  

Góð	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  er	  líkleg	  til	  þess	  að	  efla	  trú	  barna	  á	  eigin	  getu	  sem	  er	  

mikilvægur	  þáttur	  í	  því	  að	  byggja	  upp	  jákvæða	  og	  góða	  sjálfsmynd	  og	  auka	  líkur	  á	  því	  að	  

börn	  upplifi	  vellíðan	  í	  öllu	  sínu	  umhverfi.	  Einstaklingar	  sem	  búa	  yfir	  sterkri	  trú	  á	  sjálfum	  

sér	  og	  eigin	  getu	  eru	  líklegri	  til	  að	  takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni	  sem	  þeir	  fá	  úthlutað	  á	  
jákvæðan	  hátt.	  Einnig	  eru	  meiri	  líkur	  á	  því	  að	  þeir	  líti	  á	  vandamál	  sem	  koma	  upp	  í	  lífi	  

þeirra	  sem	  ákveðið	  verkefni	  sem	  hægt	  er	  að	  leysa	  og	  sýni	  bjargráð	  þegar	  þeir	  lenda	  í	  

krefjandi	  aðstæðum.	  Einstaklingar	  sem	  hafa	  ekki	  trú	  á	  eigin	  getu	  eiga	  hins	  vegar	  oft	  
erfiðara	  með	  að	  leysa	  krefjandi	  verkefni	  og	  forðast	  þau	  frekar	  því	  þeir	  upplifa	  að	  

verkefnið	  eða	  aðstæðurnar	  séu	  óviðráðanlegar.	  	  Þessir	  einstaklingar	  staldra	  frekar	  við	  
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eigin	  mistök	  og	  einblína	  á	  það	  sem	  miður	  fer	  í	  verkefnum	  frekar	  en	  að	  koma	  auga	  á	  og	  

leggja	  áherslu	  á	  það	  sem	  er	  vel	  gert	  og	  jákvætt	  (Bandura,	  1992).	  	  

2.3.3 Sjálfsmynd	  

Sjálfsmynd	  (e.	  self	  image)	  hefur	  verið	  skilgreind	  sem	  viðhorf	  og	  þekking	  einstaklings	  á	  

eiginleikum	  sínum	  og	  er	  flokkuð	  sem	  hugrænt	  mat	  einstaklingsins	  á	  sjálfum	  sér.	  

Sjálfsálit	  (e.	  self	  esteem)	  er	  síðan	  ákveðinn	  mælikvarði	  á	  sjálfið,	  hvernig	  við	  upplifum	  

okkur	  sjálf	  og	  hvers	  virði	  við	  erum	  (Harter,	  1999).	  Þessi	  hugtök	  haldast	  óneitanlega	  í	  
hendur	  og	  tengjast	  innbyrðis.	  

Sjálfsmyndin	  endurspeglast	  í	  upplifun	  manneskjunnar	  á	  sjálfri	  sér	  og	  birtist	  í	  

tilfinningum,	  hugsunum	  og	  viðhorfum	  (Blos,	  1962).	  Þannig	  metur	  einstaklingurinn	  
sjálfan	  sig	  og	  fær	  hugmyndir	  um	  sjálfan	  sig	  út	  frá	  frá	  eigin	  reynslu	  og	  sjálfsmyndin	  

mótast	  af	  því	  mati.	  Þessar	  hugmyndir	  innihalda	  svo	  það	  sem	  einstaklingurinn	  síðan	  nýtir	  

sér	  til	  að	  skilja	  og	  meta	  sjálfan	  sig	  (Sebastian,	  Burnett	  og	  Blakemore,	  2008).	  

Mótun	  og	  þróun	  sjálfsmyndarinnar	  á	  sér	  stað	  yfir	  allt	  æviskeiðið	  þrátt	  fyrir	  að	  

mikilvægustu	  mótunarárin	  séu	  í	  æsku.	  Það	  eru	  alltaf	  þættir	  í	  umhverfinu	  sem	  hafa	  áhrif	  

á	  fólk,	  líkt	  og	  ný	  verkefni,	  nýjar	  aðstæður	  eða	  einhvers	  konar	  breytingar	  í	  lífinu	  sem	  gera	  

það	  að	  verkum	  að	  manneskjan	  er	  alltaf	  að	  endurmeta	  sjálfa	  sig	  og	  um	  leið	  þróa	  
sjálfsmyndina.	  Sjálfsmyndin	  þróast	  að	  mestu	  leyti	  í	  gegnum	  samskipti	  við	  aðra	  og	  hefur	  

áhrif	  á	  félags-‐	  og	  tilfinningaþroska	  menneskjunnar	  (Demo,	  1992;	  Marsh,	  Ellis,	  &	  Craven,	  

2002).	  Því	  hefur	  sjálfsmynd	  fólks	  verið	  sögð	  vera	  hornsteinn	  bæði	  félags-‐	  og	  

tilfinningaþroska	  (Davis-‐Kean	  &	  Sandler,	  2001;	  Marsh,	  Ellis,	  &	  Craven,	  2002).	  Hægt	  er	  
að	  tengja	  sjálfsmynd	  við	  námsárangur,	  félagslega	  virkni	  og	  andlega	  líðan	  hjá	  börnum	  og	  

unglingum.	  Ef	  þau	  hafa	  jákvæða	  sýn	  á	  sjálf	  sig	  aukast	  líkur	  á	  vellíðan	  þeirra,	  þau	  verða	  
félagslega	  virkari	  og	  upplifa	  nám	  á	  jákvæðari	  hátt	  (Harter,	  1999;	  Harter,	  2003).	  	  

Geta	  barna	  til	  þess	  að	  leggja	  heildarmat	  á	  sjálf	  sig	  er	  ekki	  til	  staðar	  fyrr	  en	  um	  miðja	  

barnæskuna.	  Börn	  eru	  fær	  um	  að	  leggja	  mat	  á	  ákveðna	  þætti	  í	  tengslum	  við	  sjálf	  sig	  en	  

þau	  hafa	  ekki	  þroska	  til	  þess	  að	  leggja	  mat	  á	  eigið	  sjálfsvirði	  fyrr	  en	  unglingsárin	  nálgast.	  

Fyrir	  unglingsárin	  eru	  börn	  yfirleitt	  með	  jákvæða	  sýn	  á	  sjálf	  sig	  (Harter,	  1999),	  en	  það	  er	  

svo	  í	  kringum	  unglingsárin	  sem	  þessi	  hæfni	  þroskast	  og	  einstaklingar	  fara	  að	  leggja	  

heildarmat	  á	  sjálfa	  sig.	  Þá	  er	  algengt	  að	  sjálfsmat	  þeirra	  lækki	  verulega	  (Harter,	  2003;	  
Robins,	  Trzesniewski,	  Tracy,	  Gosling,	  og	  Potter,	  2002).	  

Umhverfi	  barna	  og	  unglinga	  er	  einn	  af	  stærri	  áhrifavöldum	  er	  kemur	  að	  mótun	  

sjálfsmyndar.	  Þeir	  einstaklingar	  sem	  alast	  upp	  í	  verndandi	  og	  leiðbeinandi	  umhverfi	  þar	  
sem	  fjölskylda,	  skóli,	  jafningjar	  og	  nærsamfélag	  hafa	  jákvæð	  og	  styrkjandi	  áhrif	  eiga	  það	  
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flestir	  sameiginlegt	  að	  búa	  yfir	  sterkri	  og	  jákvæðri	  sjálfsmynd	  (Butler	  og	  Gasson,	  2005).	  

Þessir	  einstaklingar	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  ná	  stjórn	  á	  og	  skilja	  eigin	  tilfinningar,	  eru	  

líklegri	  til	  að	  vera	  félagslega	  virkir,	  búa	  yfir	  góðri	  samskiptahæfni,	  vera	  bjartsýnni,	  ásamt	  
því	  að	  eiga	  auðvelt	  með	  að	  taka	  ákvarðanir	  og	  standa	  með	  þeim	  (Erikson,	  1968;	  Butler	  

og	  Gasson,	  2005).	  Börn	  sem	  alast	  upp	  þar	  sem	  fyrrnefndir	  umhverfisþættir	  eru	  ekki	  

styðjandi	  eru	  líklegri	  til	  að	  þróa	  með	  sér	  neikvæða	  sjálfsmynd	  og	  geta	  átt	  í	  erfiðleikum	  
félags-‐	  og	  tilfinningalega	  (Birndorf,	  Ryan,	  Auinger	  og	  Aten,	  2005;	  Davis-‐Kean	  og	  Sandler,	  

2001;	  Marsh,	  Ellis	  og	  Craven,	  2002).	  	  

Neikvæðri	  sjálfsmynd	  geta	  fylgt	  félags-‐	  og	  tilfinningalegir	  erfiðleikar	  sem	  geta	  haft	  

neikvæð	  áhrif	  á	  daglegt	  líf	  hjá	  börnum.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  tengsl	  eru	  milli	  þess	  að	  
hafa	  neikvæða	  sjálfsmynd	  eða	  lágt	  sjálfsálit	  og	  slæms	  gengis	  í	  skóla,	  þannig	  að	  	  

einstaklingar	  sem	  búa	  yfir	  neikvæðri	  sjálfsmynd	  ná	  síður	  góðum	  námsárangri	  (Mann,	  

Hosman,	  Scaalma	  og	  De	  Vries,	  2004).	  Þessi	  börn	  eru	  einnig	  líklegri	  til	  að	  eiga	  í	  
félagslegum	  erfiðleikum	  þar	  sem	  þeim	  getur	  reynst	  erfiðara	  að	  mynda	  og	  viðhalda	  

félagstengslum	  (Davis-‐Kean	  og	  Sandler,	  2001).	  Auk	  þess	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  það	  

með	  mörgum	  rannsóknum	  að	  börn	  með	  laskaða	  sjálfsmynd	  eru	  líklegri	  til	  að	  eiga	  við	  
andlega	  vanlíðan	  að	  stríða	  og	  kljást	  frekar	  við	  geðraskanir	  eins	  og	  kvíða,	  þunglyndi	  og	  

átraskanir	  (Beck,	  Brown,	  Steer,	  Kuyken,	  og	  Grisham,	  2001;	  Harter	  1993;	  Muris,	  

Meesters,	  Van	  de	  Blom,	  og	  Mayer,	  2005).	  Mótun	  sjálfsmyndarinnar	  er	  því	  mikilvægur	  
þáttur	  í	  því	  hvernig	  börn	  og	  unglingar	  eru	  í	  stakk	  búin	  að	  takast	  á	  við	  fullorðinsárin	  og	  

þau	  verkefni	  sem	  bíða	  þeirra.	  	  

2.3.4 Íslenskar	  rannsóknir	  á	  líðan	  barna	  og	  unglinga	  	  

Rannsóknir	  og	  greining	  standa	  reglulega	  fyrir	  rannsóknum	  sem	  kallast	  Ungt	  fólk.	  	  Þær	  

eru	  framkvæmdar	  með	  spurningalistum	  og	  lagðar	  fyrir	  öll	  börn	  á	  Íslandi	  sem	  stunda	  

nám	  í	  5.	  –	  10.	  bekk	  í	  grunnskólum	  landsins	  og	  ár	  hvert	  eru	  um	  4000	  þátttakendur.	  

Spurningalistar	  eru	  lagðir	  fyrir	  8.,	  9.	  og	  10.	  bekk	  annað	  hvert	  ár	  og	  hitt	  árið	  eru	  

spurningalistar	  lagðir	  fyrir	  nemendur	  í	  5.,	  6.	  og	  7.	  bekk.	  Niðurstöður	  þessara	  rannsókna	  

eru	  yfirgripsmiklar	  og	  hægt	  að	  nýta	  þær	  sem	  verkfæri	  til	  að	  rýna	  í	  hagi	  ungs	  fólks	  og	  

hvað	  mætti	  betur	  fara	  til	  að	  tryggja	  velferð	  þeirra	  (Rannsóknir	  og	  greining,	  e.d).	  

2.3.4.1 Ungt	  fólk	  2015	  

Í	  febrúar	  2015	  var	  lögð	  rannsókn	  fyrir	  alla	  nemendur	  í	  5.,	  6.	  og	  7.bekk	  grunnskóla.	  

Tæplega	  11.000	  nemendur	  á	  þessum	  bekkjarstigum	  tóku	  þátt	  eða	  85,5%.	  Hér	  verður	  

rýnt	  í	  þær	  upplýsingar	  sem	  tengjast	  líðan	  nemenda,	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  félagslegri	  

stöðu.	  	  
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Nemendur	  voru	  spurðir	  hvort	  krökkunum	  í	  bekknum	  fyndist	  þau	  vera	  skemmtileg	  og	  

á	  heildina	  litið	  voru	  þau	  með	  frekar	  jákvæða	  sýn	  hvað	  það	  varðar.	  Jákvæðni	  barnanna	  

er	  varðar	  upplifun	  þeirra	  á	  stöðu	  sinni	  innan	  hópsins	  eykst	  hlutfallslega	  eftir	  því	  sem	  
þau	  eldast	  en	  66%	  nemenda	  í	  5.	  bekk	  sögðust	  halda	  að	  krökkunum	  í	  bekknum	  þættu	  

þau	  frekar	  eða	  mjög	  skemmtileg,	  69%	  í	  6.	  bekk	  og	  71%	  nemenda	  í	  7.	  bekk.	  Skýrslan	  sem	  

byggð	  er	  á	  gögnum	  úr	  rannsókninni	  Ungt	  fólk	  2015	  birtir	  ekki	  upplýsingar	  um	  hversu	  
stórt	  hlutfall	  nemenda	  svöruðu	  því	  að	  þeir	  upplifðu	  að	  krökkum	  í	  bekknum	  fyndust	  þau	  

ekki	  skemmtileg	  en	  miðað	  við	  þær	  upplýsingar	  sem	  gefnar	  eru	  í	  skýrslunni	  má	  leiða	  að	  

því	  líkum	  að	  í	  kringum	  30	  %	  til	  35%	  nemenda	  hafi	  upplifað	  stöðu	  sína	  innan	  hópsins	  á	  

neikvæðan	  hátt.	  

Nemendur	  voru	  einnig	  beðnir	  að	  merkja	  við	  hvort	  þeir	  hefðu	  fundið	  fyrir	  leiða	  eða	  

áhugaleysi,	  einmanaleika	  eða	  hafi	  grátið	  auðveldlega	  síðustu	  sjö	  daga	  fyrir	  könnunina.	  	  

Þar	  kom	  fram	  að	  10,2	  %	  drengja	  í	  5.	  bekk	  upplifðu	  leiða	  eða	  áhugaleysi	  og	  7,5%	  

stúlkna.	  Hlutfall	  drengja	  og	  stúlkna	  er	  mjög	  svipað	  í	  6.	  bekk	  eða	  í	  kringum	  10%.	  Í	  7.	  bekk	  
upplifa	  stúlkur	  frekar	  leiða	  og	  áhugaleysi	  eða	  12,1%	  en	  9,4%	  drengja.	  Stúlkur	  upplifa	  

frekar	  einmanaleika	  en	  drengir	  og	  á	  það	  við	  um	  nemendur	  í	  öllum	  árgöngum.	  Meiri	  
einmanaleiki	  kemur	  fram	  meðal	  eldri	  stúlkna	  en	  málunum	  er	  öfugt	  farið	  meðal	  
drengjanna.	  Þegar	  skoðað	  var	  sérstaklega	  hlutfall	  nemenda	  sem	  voru	  einmana	  út	  frá	  

svörum	  þeirra	  um	  hversu	  marga	  vini	  eða	  vinkonur	  þeir	  áttu	  mátti	  sjá	  að	  þeir	  nemendur	  
sem	  sögðust	  eiga	  fáa	  eða	  enga	  vini	  eða	  vinkonur	  upplifðu	  sig	  frekar	  einmana	  einnig	  kom	  
í	  ljós	  að	  þeir	  einstaklingar	  sem	  upplifðu	  sig	  einmana	  voru	  líklegri	  til	  að	  segjast	  líða	  frekar	  

eða	  mjög	  illa	  heima.	  	  

Fleiri	  stúlkur	  en	  drengir	  sögðust	  einnig	  gráta	  auðveldlega	  og	  var	  það	  algengara	  

meðal	  eldri	  stúlkna	  en	  yngri.	  Líkt	  og	  með	  einmanaleikann	  þá	  var	  þessu	  öfugt	  farið	  
meðal	  drengja	  þar	  sem	  eldri	  drengir	  greina	  síður	  frá	  því	  að	  gráta	  auðveldlega	  en	  þeir	  

yngri	  (Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir	  o.fl.,	  2015).	  	  

Líðan	  nemenda	  og	  námsárangur	  haldast	  oft	  í	  hendur.	  Nemendur	  sem	  eru	  að	  takast	  

á	  við	  vanlíðan	  eða	  vægar	  geðraskanir	  geta	  haft	  neikvæðara	  viðhorf	  til	  náms	  og	  sýnt	  

lakari	  námsárangur	  en	  þeir	  nemendur	  sem	  hafa	  jákvæða	  sýn	  á	  skólann	  sinn	  og	  búa	  yfir	  

vellíðan	  eru	  líklegri	  til	  að	  vera	  skuldbundnari	  námi	  sínu	  og	  búa	  yfir	  góðri	  sjálfsmynd	  

(Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Jón	  Sigfússon,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  Hrefna	  Pálsdóttir,	  

2012;	  Alotaibi,	  2015).	  	  

Stuðningur	  við	  nemendur,	  sem	  upplifa	  vanlíðan	  eða	  eru	  að	  að	  takast	  á	  við	  

sálfélagslegan	  vanda,	  er	  því	  mikilvægur	  til	  að	  styðja	  við	  andlega	  heilsu	  þeirra	  og	  til	  að	  

styðja	  við	  skólagöngu	  þeirra	  (Lalor,	  O	  ́Dwyer	  og	  McCrann,	  2006;	  Alotaibi,	  2015).	  
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Félagslegur	  stuðningur	  skiptir	  máli	  og	  er	  valdeflandi	  fyrir	  börn	  og	  unglinga	  þegar	  litið	  er	  

til	  andlegrar	  heilsu	  þeirra	  (Rothon,	  Head,	  Klineberg	  og	  Stansfeld,	  2011).	  Stuðningur	  við	  

andlega	  heilsu	  nemenda	  innan	  skóla	  þar	  sem	  allt	  skólaumhverfið	  er	  styðjandi	  eykur	  
líkur	  á	  vellíðan	  þeirra	  og	  stuðlar	  að	  auknum	  námsárangri	  	  (Rückert,	  2015;	  Sink,	  Edwards	  

og	  Eppler,	  2012;	  Luxmoore,	  2014).	  	  

2.3.4.2 Ungt	  fólk	  2016	  	  

Í	  febrúar	  2016	  var	  spurningalisti	  lagður	  fyrir	  grunnskólanemendur	  í	  8.	  –	  10.	  bekk.	  
Svarhlutfallið	  var	  svipað	  og	  meðal	  nemenda	  í	  5.,	  6.	  og	  7.	  bekk	  árið	  áður	  eða	  10.687	  

nemendur	  sem	  svara,	  sem	  samsvara	  86%	  allra	  nemenda	  á	  elsta	  stigi	  grunnskóla	  

(Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir	  o.fl.,	  2016).	  Hér	  verður	  rýnt	  í	  niðurstöður	  er	  varðar	  

heilsu	  og	  líðan	  nemenda	  í	  8.	  –	  10.	  bekk	  árið	  2016.	  

Niðurstöðurnar	  sýna	  breytingu	  á	  milli	  mælinga	  þegar	  skoðað	  er	  hvernig	  nemendur	  

meta	  andlega	  heilsu	  sína.	  Meirihluti	  þátttakenda	  leggur	  jákvætt	  mat	  á	  andlega	  heilsu	  
sína	  þar	  sem	  þeir	  segja	  hana	  vera	  góða	  eða	  mjög	  góða.	  	  

Árið	  2016	  sögðust	  77%	  drengja	  í	  9.	  og	  10.	  bekk,	  sem	  svöruðu	  spurningarlistanum,	  

meta	  andlega	  heilsu	  sína	  góða	  eða	  mjög	  góða	  en	  árið	  2014	  sögðu	  86%	  drengja	  meta	  

andlega	  heilsu	  sína	  góða	  eða	  mjög	  góða,	  hlutfallið	  hefur	  því	  lækkað	  um	  níu	  
prósentustig.	  Þá	  eru	  stúlkur	  líklegri	  til	  að	  meta	  andlega	  heilsu	  sína	  lakari	  þegar	  

niðurstöður	  eru	  bornar	  saman	  við	  svör	  drengja	  á	  sama	  tíma.	  	  

Nemendur	  í	  8.bekk	  mátu	  andlega	  heilsu	  sína	  hlutfallslega	  betur	  en	  nemendur	  í	  9.	  og	  
10.	  bekk,	  en	  þar	  lækkar	  hlutfallið	  einnig	  þegar	  skoðað	  er	  mat	  nemenda	  á	  andlegri	  líðan	  

sinni	  út	  frá	  kynjunum	  og	  stúlkur	  upplifa	  andlega	  líðan	  sína	  lakari	  en	  drengir.	  	  

Rannsóknir	  og	  greining	  settu	  saman	  kvarða	  til	  að	  meta	  depurðareinkenni	  meðal	  

nemenda	  í	  9.	  og	  10.	  bekk	  þar	  sem	  meðal	  annars	  er	  spurt	  hvort	  nemendur	  hafi	  verið	  

leiðir	  eða	  fundið	  fyrir	  litlum	  áhuga	  að	  undanförnu,	  haft	  litla	  matarlyst,	  verið	  einmana,	  

grátið	  auðveldlega	  eða	  langað	  til	  að	  gráta,	  átt	  erfitt	  með	  svefn,	  fundið	  fyrir	  depurð,	  
verið	  niðurdregin	  eða	  fundist	  framtíðin	  vonlaus.	  Þar	  skoruðu	  16,7%	  stúlkna	  og	  3,6%	  

drengja	  hæst	  á	  þunglyndiskvarðanum.	  	  

Annar	  kvarði	  var	  settur	  saman	  til	  að	  meta	  kvíðaeinkenni	  og	  samanstóð	  af	  

spurningum	  um	  hvort	  nemendur	  hafi	  upplifað	  sig	  taugaóstyrka,	  fundið	  fyrir	  
skyndilegum	  ótta	  að	  ástæðulausu	  eða	  verið	  uppspenntir.	  Niðurstöður	  sýna	  að	  hlutfall	  

nemenda	  sem	  skora	  hæst	  á	  þessum	  kvarða	  eru	  16,8%	  stúlkna	  og	  3,5%	  drengja	  sem	  

upplifa	  einkenni	  sem	  mæla	  kvíðaeinkenni	  á	  kvíðakvarðanum.	  Þessar	  niðurstöður	  eru	  
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hlutfallslega	  lægri	  en	  árið	  2012	  en	  þá	  voru	  það	  7,7%	  stúlkna	  og	  2,1%	  drengja	  sem	  

upplifðu	  þessi	  einkenni.	  	  

Nemendur	  voru	  beðnir	  um	  að	  svara	  hversu	  vel	  fullyrðingin	  “ég	  er	  

hamingjusöm/samur”	  ætti	  við	  þau	  og	  þar	  sögðu	  62,2%	  drengja	  á	  landsvísu	  að	  

fullyrðingin	  ætti	  mjög	  vel	  við	  þá	  en	  44,4%	  stúlkna	  og	  26,9%	  drengja	  sögðu	  að	  hún	  ætti	  

nokkuð	  vel	  við	  á	  meðan	  31,1%	  stúlkna	  sögðu	  það	  eiga	  nokkuð	  vel	  við.	  Þá	  sögðu	  11%	  

drengja	  að	  fullyrðingin	  ætti	  ekki	  nógu	  vel	  við	  eða	  alls	  ekki	  við	  og	  24,5%	  stúlkna	  að	  
fullyrðingin	  ætti	  ekki	  nógu	  vel	  við	  eða	  alls	  ekki.	  	  

Það	  er	  því	  áberandi	  miðað	  við	  þessar	  niðurstöður	  að	  stúlkur	  upplifa	  töluvert	  meiri	  

vanlíðan	  en	  drengir	  á	  elsta	  stigi	  grunnskólans	  ásamt	  því	  að	  drengir	  virðast	  upplifa	  meiri	  

hamingju	  en	  stúlkur.	  	  

Þegar	  spurt	  var	  sérstaklega	  um	  líðan	  í	  skóla	  segja	  8%	  drengjanna	  að	  þeim	  líði	  oft	  eða	  

nær	  alltaf	  illa	  í	  skólanum	  en	  15%	  stúlkna	  upplifa	  slíka	  vanlíðan	  (Margrét	  Lilja	  

Guðmundsdóttir,	  o.fl.,	  2016).	  

2.4 Heilsueflandi	  skóli	  	  
Sáttmáli	  um	  aðgerðir	  til	  heilsueflingar	  var	  kynntur	  á	  fyrstu	  alþjóðleguráðstefnunni	  um	  
heilsueflingu	  í	  Ottawa	  í	  Kanada	  árið	  1986.	  Þar	  kom	  fram	  að	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  vellíðan	  

fólks	  þarf	  að	  styrkja	  þekkingu	  þess	  á	  áhrifavöldum	  heilbrigðs	  í	  umhverfinu	  og	  efla	  
heilsulæsi	  fólks	  svo	  það	  geti	  breytt	  og	  ráðið	  betur	  við	  aðstæður	  sínar	  
(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  e.d.).	  Heilsuefling	  almennings	  er	  þó	  ekki	  aðeins	  á	  

ábyrgð	  heilbrigðiskerfisins	  því	  ef	  vel	  á	  að	  takast	  til	  í	  þessum	  efnum	  þarf	  samfélagið	  allt	  
að	  taka	  þátt	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  e.d.).	  

Í	  því	  ljósi	  settu	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  Evrópuráðið	  og	  Evrópusambandið	  á	  

fót	  verkefnið	  „European	  Network	  of	  Health	  Promoting	  Schools“	  árið	  1992	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  efla	  þekkingu	  og	  áhuga	  allra	  í	  skólakerfinu,	  starfsfólks	  og	  nemenda,	  á	  

heilsueflingu	  (Rasmussen	  og	  Rivett,	  2000).	  

Ísland	  varð	  formlega	  þátttakandi	  í	  verkefninu	  árið	  1999,	  eitt	  fjörutíu	  landa	  sem	  tóku	  

þátt.	  	  Ákveðin	  skilyrði	  fylgdu	  þátttöku,	  eins	  og	  ákveðinn	  fjöldi	  þátttökuskóla	  og	  einnig	  

þurfti	  að	  vera	  markviss	  verkefnaáætlun	  til	  staðar.	  Verkefnið	  fór	  þó	  ekki	  almennilega	  af	  

stað	  hér	  á	  landi	  fyrr	  en	  um	  áratug	  seinna	  þegar	  handbók	  um	  heilsueflandi	  skóla	  var	  

þýdd	  yfir	  á	  íslensku	  og	  aðlöguð	  íslensku	  umhverfi	  árið	  2008.	  Þremur	  árum	  síðar,	  árið	  

2011	  varð	  Lýðheilsustöð	  hluti	  af	  Embætti	  landlæknis	  og	  fluttist	  þá	  verkefnið	  ásamt	  

starfsfólki	  sem	  hafði	  sinnt	  því	  yfir	  til	  Embættis	  landlæknis	  (Embætti	  landlæknis,	  2013).	  
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Í	  skólastarfi	  þar	  sem	  notast	  er	  við	  hugmyndafræði	  heilsueflandi	  skóla	  er	  lögð	  sérstök	  

áhersla	  á	  átta	  lykilþætti	  skólastarfsins	  og	  lagt	  upp	  með	  að	  stefna	  skólans	  nái	  yfir	  alla	  

þessa	  þætti.	  Þeir	  eru:	  1)	  nemendur,	  2)	  mataræði	  og	  tannheilsa,	  3)	  heimili,	  4)	  geðrækt,	  
5)	  nærsamfélag,	  6)	  hreyfing	  og	  öryggi,	  7)	  lífsstíll	  og	  8)	  starfsfólk	  (Ingibjörg	  

Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  2013).	  

Til	  að	  innleiða	  nálgun	  heilsueflandi	  skóla	  er	  mikilvægt	  að	  horfa	  á	  skólastarfið	  í	  heild	  

en	  lykilþættirnir	  átta	  sem	  fyrr	  eru	  nefndir	  spanna	  yfir	  allt	  skólaumhverfið.	  Grunnskólinn	  
er	  eina	  skólastigið	  á	  Íslandi	  þar	  sem	  er	  skólaskylda.	  Það	  er	  því	  hægt	  að	  koma	  

mikilvægum	  boðskap	  til	  meirihluta	  6-‐16	  ára	  barna	  í	  gegnum	  skólastarfið	  og	  í	  því	  

umhverfi	  er	  hægt	  að	  leggja	  mikið	  af	  mörkum	  er	  varðar	  heilsueflingu	  og	  líðan	  nemenda	  
og	  starfsfólks	  í	  skólum	  landins	  (Ingibjörg	  Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  

2013).	  	  

Niðurstöður	  rannsókna	  benda	  til	  þess	  að	  stefna	  sem	  er	  heildstæð,	  vel	  skipulögð	  og	  	  

samtvinnuð	  skólastarfinu	  í	  heild,	  eins	  og	  Heilsueflandi	  skóli,	  sé	  líklegri	  til	  þess	  að	  festast	  
í	  sessi	  (Ingibjörg	  Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  2013).	  Verkefni	  verða	  að	  

standa	  yfir	  í	  langan	  tíma,	  verða	  samfelld	  og	  stunduð	  af	  heilum	  hug	  til	  þess	  að	  vera	  
árangursrík.	  Mikilvægt	  er	  að	  virkja	  allt	  skólaumhverfið	  en	  ekki	  eingöngu	  leggja	  áherslu	  á	  
einn	  þátt	  til	  að	  efla	  heilsu	  og	  vellíðan	  nemenda.	  Ennfremur	  þarf	  að	  framkvæma	  

heildræna	  úttekt	  til	  að	  meta	  árangur	  af	  þeirri	  nálgun	  eða	  aðgerðum	  sem	  verið	  er	  að	  
innleiða	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2006).	  	  

Tilgangurinn	  með	  heilsueflandi	  skólum	  er	  í	  stuttu	  máli	  sá	  að	  góð	  alhliða	  heilsa	  hefur	  

jákvæð	  áhrif	  á	  árangur	  nemenda	  í	  námi.	  Heilsueflandi	  skólar	  er	  hugmyndafræði	  sem	  
byggir	  á	  einfaldri	  aðferð	  þar	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  að	  skapa	  heilsueflandi	  umhverfi	  innan	  

skólans	  ásamt	  því	  að	  efla	  heilsulæsi	  nemenda	  með	  því	  að	  efla	  þekkingu	  þeirra	  á	  
heilbrigði,	  félagsmálum	  og	  hvernig	  hegðun	  þeirra	  hefur	  áhrif	  á	  heilsu	  og	  líðan	  (Ingibjörg	  

Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  2013).	  	  	  

Í	  Handbók	  um	  heilsueflandi	  grunnskóla	  (2013)	  eru	  sett	  fram	  nokkur	  atriði	  um	  þá	  

styrkleika	  sem	  heilsueflandi	  skólar	  búa	  yfir.	  

• Heilsueflandi	  skólar	  stuðla	  að	  og	  viðhalda	  skólasamfélagi	  þar	  sem	  

lýðræðishugsun	  og	  samvinna	  ræður	  ríkjum.	   	  

• Þeir	  stuðla	  að	  samstarfi	  milli	  þeirra	  sem	  stýra	  mennta-‐	  og	  

heilbrigðismálum. 	  

• Þeir	  sjá	  til	  þess	  að	  nemendum	  og	  foreldrum	  finnist	  þeir	  hafi	  eitthvað	  

að	  segja	  um	  lífið	  í	  skólanum.	   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• Þeir	  stuðla	  að	  fjölbreyttum	  náms-‐	  og	  kennsluaðferðum.	   	  

• Þeir	  sjá	  til	  að	  nægur	  tími	  gefist	  til	  að	  undirbúa	  bekkjarskemmtanir	  og	  

utanskólaskemmtanir.	   	  

• Þeir	  ræða	  um	  málefni	  heilsunnar	  í	  sambandi	  við	  líf	  og	  samfélag	  

nemenda.	   	  

• Þeir	  nota	  aðferðir	  sem	  byggjast	  á	  heildrænum	  skóla	  fremur	  en	  

aðferðum	  sem	  byggjast	  á	  skólastofukennslu.	   	  

• Þeir	  sjá	  til	  að	  kennarar	  og	  nánasta	  samstarfsfólk	  þeirra	  hafi	  ávallt	  tök	  

á	  að	  auka	  við	  þekkingu	  sína	  og	  getu.	   	  

• Þeir	  skapa	  afbragðs	  félagsumhverfi	  sem	  ýtir	  undir	  opinská	  og	  einlæg	  

samskipti	  innan	  skólasamfélagsins.	   	  

• Þeir	  samræma	  aðgerðir	  innan	  skólans	  sem	  og	  milli	  skóla,	  heimilis	  og	  

nágranna.	   	  

• Þeir	  sjá	  til	  þess	  að	  fólki	  sé	  ljóst	  markmið	  skólans,	  hverjir	  stýri	  málum	  

og	  að	  stuðningur	  sveitarfélagsins	  sé	  til	  staðar.	   	  

• Þeir	   skapa	   þannig	   andrúmsloft	   að	   nemendur	   skynji	   að	   til	  mikils	   er	  
ætlast	  af	  þeim	  í	  félagslífi	  og	  námsárangri.	  	  	  

(Ingibjörg	  Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  2013,	  bls.	  16)	  

2.4.1 Geðrækt	  sem	  hluti	  af	  heilsueflandi	  skóla	  

Eins	  og	  fram	  kemur	  að	  ofan	  er	  geðrækt	  einn	  lykilþátta	  heilsueflandi	  skóla	  þar	  sem	  lögð	  
er	  áhersla	  á	  tilfinningalega	  heilsu	  og	  vellíðan	  nemenda.	  Undirstaða	  þess	  að	  geta	  notið	  

lífsgæða	  og	  verið	  skapandi	  þátttakandi	  í	  samfélaginu	  er	  góð	  geðheilsa	  og	  vellíðan.	  

Skólinn	  er	  stór	  þátttakandi	  og	  mótunaraðili	  í	  lífi	  barna	  og	  er	  næst	  á	  eftir	  heimili	  barnsins	  
sú	  stofnun	  sem	  tilheyrir	  mikilvægasta	  umhverfi	  þess.	  Í	  skólanum	  fá	  börn	  verkfæri	  til	  

þess	  að	  standa	  með	  sjálfum	  sér	  og	  segja	  sínar	  eigin	  skoðanir	  og	  viðhorf	  og	  öðlast	  

jákvæðan	  og	  góðan	  félagsþroska	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  nemendur	  og	  starfsfólk.	  	  

Gagnkvæm	  virðing	  innan	  skóla	  þar	  sem	  viðhorf	  starfsmanna	  og	  nemenda	  er	  jákvætt	  

í	  garð	  hvors	  annars	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  skólastarfinu	  enda	  mótast	  sjálfsmynd	  barna	  

að	  miklu	  leyti	  af	  samskiptum	  við	  aðra.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  allt	  skólaumhverfið	  sé	  öruggt,	  
hvetjandi	  og	  vinalegt	  (Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013).	  	  

Geðrækt	  í	  skólum	  miðar	  einnig	  að	  því	  að	  tryggja	  að	  ekkert	  í	  skólaumhverfi	  barna	  sé	  

til	  þess	  fallið	  að	  valda	  tilfinningalegri	  vanlíðan	  og	  hafa	  neikvæð	  áhrif	  á	  félagslega	  stöðu	  

þeirra.	  Í	  grunnskólum	  eru	  börn	  á	  aldrinum	  frá	  6	  -‐16	  ára	  og	  því	  er	  um	  að	  ræða	  viðkvæma	  
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einstaklinga	  sem	  þarf	  að	  vernda	  sérstaklega.	  Því	  er	  lögð	  áhersla	  á	  hlutverk	  starfsfólks	  í	  

skólum,	  að	  það	  þekki	  þá	  ábyrgð	  sem	  það	  ber	  hvað	  varðar	  velsæld	  og	  vellíðan	  nemenda.	  	  

Í	  geðræktarhluta	  Handbókar	  heilsueflandi	  grunnskóla	  (2013)	  kemur	  fram	  að	  

skólaumhverfið	  geti	  skilið	  eftir	  sárar	  minningar	  frá	  skólaárum	  barna	  og	  haft	  mótandi	  

áhrif	  á	  einstaklinginn	  til	  framtíðar	  ef	  traust	  barnanna	  er	  brotið	  og	  þau	  hafa	  upplifað	  

höfnun,	  fordóma	  eða	  ofbeldi.	  Tekið	  er	  fram	  að	  eitt	  af	  meginmarkmiðum	  

gerðræktarstarfs	  sé	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  slíkar	  upplifanir	  barna.	  	  

	  

Viðmið	  fyrir	  geðræktarhluta	  heilsueflandi	  skóla:	  

• Skólastefnan	  miðar	  að	  því	  að	  skapa	  skólabrag	  sem	  stuðlar	  að	  

andlegri,	  félagslegri	  og	  líkamlegri	  vellíðan	  nemandans	  og	  eykur	  
traust	  hans	  til	  skólans	  og	  starfsfólks	  hans.	  Reglulegt	  mat	  er	  lagt	  á	  

líðan	  nemenda	  í	  skólanum.	  	  	  

• Skólastefnan	  miðar	  að	  því	  að	  nemendum	  finnist	  þeir	  öruggir	  í	  
skólanum	  og	  að	  þeim	  finnist	  þeir	  tilheyra	  honum	  og	  séu	  virkir	  
þátttakendur	  í	  öllu	  skólastarfi.	  	  	  

• Í	  stefnu	  skólans	  kemur	  fram	  að	  með	  skipulögðum	  hætti	  sé	  stuðlað	  
að	  því	  að	  efla	  tilfinningaþroska,	  samkennd,	  félagsfærni,	  sjálfstraust	  
og	  jákvæða	  sjálfsmynd	  nemenda	  og	  að	  þeir	  séu	  hvattir	  til	  að	  leita	  sér	  

aðstoðar	  þegar	  á	  þarf	  að	  halda.	  	  	  

• Skólinn	  hefur	  viðbragðsáætlanir	  fyrir	  börn	  sem	  lenda	  í	  félagslegum,	  

tilfinningalegum	  og	  hegðunarlegum	  erfiðleikum.	  	  	  

• Í	  skólanum	  er	  stefna	  og	  viðbragðsáætlun	  um	  einelti	  og	  ofbeldi	  þar	  

sem	  kemur	  fram	  að	  einelti	  og	  ofbeldi,	  hverju	  nafni	  sem	  nefnist,	  verði	  
ekki	  liðið.	  

(Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013,	  bls.	  52)	  

Skólar	  fá	  gátlista	  yfir	  atriði	  sem	  huga	  þarf	  að	  til	  þess	  að	  viðmið	  geðræktarstarfs	  í	  skólum	  

náist	  (Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013).	  Dæmi	  af	  gátlista	  um	  geðrækt	  fyrir	  grunnskóla	  má	  

nefna:	  

• Til	  staðar	  eru	  skýrar	  samskiptareglur	  sem	  miða	  að	  öruggum,	  jákvæðum	  og	  
uppbyggilegum	  samskiptum.	  	  

• Skólinn	  hefur	  skýra	  verkferla	  og	  virka	  viðbragðsáætlun	  vegna	  einkenna	  um	  
andlega	  vanlíðan	  og	  vegna	  hegðunarvandamála,	  áfalla,	  eineltis	  og	  ofbeldis.	  	  
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• Reglulega	  er	  lagt	  mat	  á	  líðan	  nemenda	  í	  skólanum	  og	  brugðist	  við	  þegar	  þess	  
þarf.	  

• Við	  skólann	  fer	  fram	  kennsla	  sem	  m.a.	  miðar	  að	  því	  að	  efla	  félags-‐	  og	  
samskiptahæfni	  barna,	  sjálfstraust	  og	  getu	  til	  að	  leita	  sér	  hjálpar	  þegar	  
erfiðleikar	  steðja	  að	  (Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013).	  	  

2.5 Lífsleikni	  	  
Hér	  verður	  fjallað	  um	  lífsleikni	  og	  áherslu	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Lögð	  

verður	  áhersla	  á	  að	  skoða	  námskrár	  grunnskólanna	  ásamt	  því	  að	  kanna	  stöðu	  

lífsleiknikennslu.	  	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  (1997)	  gaf	  út	  ritið	  Life	  skills	  education	  for	  children	  

and	  adolescents	  in	  schools:	  Introduction	  and	  Guidelines	  to	  Facilitate	  the	  Development	  
and	  implementation	  of	  Life	  Skills	  Programmes,	  sem	  snýr	  að	  lífsleikni	  í	  skólum.	  Þar	  var	  

sett	  fram	  kynning	  og	  leiðbeiningar	  sem	  áttu	  að	  auðvelda	  þróun	  og	  framkvæmd	  sérstaks	  
lífsleikninámsefnis	  eða	  áætlana.	  Meðal	  annars	  er	  fjallað	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  skólar	  
styrki	  sálfélagslega	  (e.	  psychosocial)	  færni	  nemenda	  til	  að	  stuðla	  að	  velferð	  þeirra	  og	  

undirbúa	  þá	  fyrir	  verkefni	  framtíðarinnar.	  	  

Í	  sama	  riti	  setur	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  fram	  skilgreiningu	  á	  hugtakinu	  

lífsleikni.	  Þar	  segir	  að	  einstaklingar	  sem	  búi	  yfir	  aðlögunarhæfni	  og	  jákvæðum	  
viðhorfum	  sem	  geri	  þeim	  kleift	  að	  takast	  á	  áhrifaríkan	  hátt	  við	  kröfur	  og	  áskoranir	  

daglegs	  lífs	  hafi	  tamið	  sér	  ákveðna	  lífsleikni.	  Þar	  kemur	  einnig	  fram	  að	  lífsleikni	  sé	  hægt	  
að	  skilgreina	  á	  marga	  vegu	  og	  að	  skilgreiningarnar	  geti	  mótast	  af	  mismunandi	  
menningarheimum	  sem	  og	  fleiri	  þáttum.	  Rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  lífsleikni	  

og	  því	  hvernig	  best	  er	  að	  stuðla	  að	  henni	  sýna	  að	  það	  séu	  ákveðnir	  þættir	  sem	  þarf	  að	  
styrkja	  til	  að	  stuðla	  að	  heilbrigði	  og	  velferð	  barna	  og	  unglinga.	  Þetta	  eru	  þættir	  eins	  og	  
góð	  ákvarðanataka,	  lausnamiðun,	  skapandi	  og	  gagnrýnin	  hugsun,	  samkennd,	  

samskiptafærni,	  sjálfsþekking	  og	  tilfinningafærni	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  
1997).	  

2.5.1 Lífsleiknikennsla	  	  

Aðalnámskrá	  skapar	  ákveðinn	  ramma	  utan	  um	  skólastarfið	  þar	  sem	  tilgangur	  og	  

markmið	  kennslunnar	  eru	  sett	  fram	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011a).	  	  

Lífsleikni	  var	  fyrst	  sett	  fram	  sem	  sjálfstæð	  námsgrein	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  árið	  

1999	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999a).	  Námsgreininni	  er	  ætlað	  að	  efla	  alhliða	  þroska	  
barna	  og	  unglinga	  þar	  sem	  nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  að	  rækta	  andleg	  verðmæti,	  
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sálrænan	  styrk	  og	  líkamlegt	  heilbrigði	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  Einnig	  er	  lögð	  

áhersla	  á	  að	  nemandinn	  efli	  félagsþroska	  sinn,	  borgaravitund	  og	  siðvit	  sem	  og	  læri	  að	  

bera	  virðingu	  fyrir	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  lífsleikni	  sé	  samofin	  öllu	  skólastarfi	  og	  að	  hver	  skóli	  setji	  fram	  eigin	  

lífsleikniáætlun	  sem	  nær	  utan	  um	  alla	  nemendur	  skólans	  með	  hliðsjón	  af	  áherslum,	  

stefnu	  og	  sérstöðu	  skólans	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  	  

Kristján	  Kristjánsson	  heimspekingur	  og	  prófessor,	  hefur	  fjallað	  mikið	  um	  lífsleikni	  og	  

segir	  að	  lífsleikni	  hafi	  verið	  til	  lengi	  vel	  og	  það	  megi	  meðal	  annars	  lesa	  um	  hana	  í	  ritum	  

fyrstu	  heimspekinganna	  og	  siðfræðinganna,	  þar	  á	  meðal	  Aristótelesar.	  Kristján	  telur	  að	  

kjarni	  lífsleikni	  felist	  í	  mannrækt	  og	  siðfræðikennslu	  og	  eigi	  að	  byggja	  upp	  

siðferðisþroska	  og	  siðvit	  og	  segir	  hann	  það	  vera	  uppistöðu	  lífsleikni	  í	  alþjóðlegum	  

skilningi	  (Kristján	  Kristjánsson,	  2001).	  Hann	  hefur	  sett	  íslenska	  lífsleikni	  í	  alþjóðlegt	  

samhengi	  og	  flokkað	  hana	  í	  tvo	  þætti,	  sem	  hann	  hefur	  gefið	  heitin	  beinaber	  lífsleikni	  (e.	  
non-‐expansive	  character	  education)	  og	  svo	  holdtekin	  lífsleikni	  (expansice	  character	  
education)	  (Kristján	  Kristjánsson,	  2002).	  	  

Kristján	  segir	  það	  einkenna	  beinaberu	  lífsleiknina	  að	  til	  séu	  sameiginleg	  gildi	  og	  
dygðir	  sem	  flestir	  einstaklingar	  geti	  verið	  sammála	  um	  að	  séu	  eftirsóknarverð.	  Dæmi	  

um	  eftirsóknarverð	  gildi	  eða	  dygðir	  segir	  Kristján	  meðal	  annars	  vera	  sjálfsvirðing,	  

samkennd,	  heiðarleiki	  og	  áreiðanleiki.	  Þá	  segir	  að	  það	  sem	  holdtekna	  lífsleiknin	  snúist	  
um	  er	  að	  það	  séu	  ákveðin	  gildi	  sem	  eru	  góð	  og	  gild	  í	  ákveðnum	  aðstæðum	  eða	  í	  

ákveðnum	  hópum	  (Kristján	  Kristjánsson,	  2002,	  2003).	  Innan	  beinaberu	  lífsleikninnar	  eru	  
undirflokkar	  sem	  eru	  meðal	  annars	  tengdir	  sálfélagslegri	  nálgun	  líkt	  og	  þjálfun	  í	  félags-‐	  
og	  tilfinningarfærni	  og	  skapgerðarmótun	  (e.	  character	  education)	  ásamt	  siðferðilegri	  

alþjóðahyggju	  og	  siðferðislegri	  inntakshyggju.	  Kristján	  Kristjánsson	  (2001)	  vill	  meina	  að	  
áherslur	  í	  lífsleikni	  sem	  sett	  er	  fram	  í	  íslenskum	  námsskrám	  hafi	  svipaðar	  áherslu	  og	  

skapgerðarmótunar	  nálgunin.	  	  

Thomas	  Lickona	  (1997)	  hefur	  einnig	  fjallað	  mikið	  um	  lífsleiknikennslu	  og	  í	  umfjöllun	  

hans	  hefur	  verið	  lögð	  áhersla	  á	  siðfræðikennslu.	  Lickona	  leggur	  áherslu	  á	  mikilvægi	  

persónuleikans	  og	  mótun	  hans	  með	  því	  að	  byggja	  upp	  og	  rækta	  siðferði	  og	  dygðir	  

einstaklinga	  með	  lífsleikni.	  Lickona	  segir	  að	  forsendur	  skapgerðarmótunar	  séu	  þekking	  á	  

því	  hvað	  góð	  skapgerð	  sé	  (Lickona,	  1993).	  Ásamt	  því	  segir	  hann	  að	  þekking,	  tilfinning	  og	  

hegðun	  séu	  þeir	  þrír	  hlutar	  sem	  skapi	  persónu	  (Lickona,	  1993).	  	  

Kristján	  segir	  að	  þeir	  sem	  aðhyllast	  beinabera	  lífsleikni	  beri	  ekki	  saman	  um	  hvort	  

lífsleiknin	  eigi	  að	  snúast	  um	  siðferðislega	  dygðarkennslu	  í	  anda	  skapgerðarmótunar	  eða	  

félags-‐	  og	  tilfinninganám	  í	  anda	  hugmynda	  um	  tilfinningagreind	  (Kristján	  Kristjánsson,	  
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2006).	  Hann	  segir	  hugtakið	  tilfinningagreind	  ekki	  bjóða	  upp	  á	  neitt	  nýtt	  heldur	  sé	  það	  í	  

samræmi	  við	  mörg	  önnur	  sálfræðihugtök	  líkt	  og	  sjálfsmynd.	  Hann	  segir	  

tilfinningagreindarhugtakið	  vera	  óþarft,	  óskýrt	  og	  villandi	  ásamt	  því	  að	  það	  sé	  byggt	  upp	  
á	  of	  veikum	  grunni	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  nota	  það	  sem	  grunnhugtak	  innan	  félags-‐	  og	  

tilfinninganáms	  í	  lífsleikni.	  Honum	  þykir	  hugtakið	  tilfinningagreind	  skorta	  siðferðilega	  

dýpt	  og	  segir	  jafnframt	  að	  íslenskar	  námskrár	  grunnskólanna	  fyrir	  lífsleikni	  viðhaldi	  
jafnvægi	  á	  milli	  siðferðislegra	  og	  sálrænna	  markmiða.	  Kristján	  segir	  þó	  að	  hann	  sé	  ekki	  

mótfallinn	  því	  að	  kennsla	  í	  beinaberri	  lífsleikni	  leggi	  áherslu	  á	  félags-‐	  og	  tilfinninganám	  

heldur	  að	  vilji	  hann	  sjá	  að	  skipulag	  hennar	  leggi	  áherslu	  á	  dygðakennslu	  í	  anda	  

skapgerðarmótunar	  (Kristján	  Kristjánsson,	  2006).	  Honum	  þykir	  nálgun	  Lickona	  (1991)	  á	  

skapgerðarmótun	  ekki	  gera	  tilfinningadygðum	  nægilega	  hátt	  undir	  höfðu	  en	  einblína	  

frekar	  á	  athafnadygðir	  (Kristján	  Kristjánsson,	  2006).	  	  

Daniel	  Goleman	  (2000)	  segir	  í	  kenningu	  sinni	  um	  tilfinningagreind	  (e.	  emotional	  
intelligence)	  að	  hægt	  sér	  að	  þjálfa	  tilfinningagreind	  hjá	  nemendum	  með	  því	  að	  

samþætta	  hana	  öðru	  námi	  eða	  með	  því	  að	  hafa	  markvissa	  kennslu	  í	  gegnum	  lífsleikni.	  

Hann	  talar	  um	  tilfinningagreind	  og	  segir	  að	  um	  sé	  að	  ræða	  persónulega	  færni	  
einstaklinga	  sem	  einkennist	  af	  sjálfsvitund,	  sjálfsstjórn	  og	  áhugahvöt.	  Goleman	  telur	  

einnig	  að	  til	  þess	  að	  efla	  félagsfærni	  nemenda	  sé	  mikilvægt	  að	  þau	  þekki	  eigin	  

tilfinningar	  og	  annarra	  og	  búi	  yfir	  samskiptahæfni	  (Goleman,	  2000).	  	  

Megintilgangur	  og	  undirstaða	  lífsleikni	  er	  að	  styrkja	  nemendur	  og	  efla	  sjálfstraust	  

þeirra.	  Sjálfstraust	  nemenda	  byggist	  upp	  á	  sjálfsmati,	  sjálfsvirði	  og	  sjálfsmynd	  sem	  eru	  

sálfræðilegir	  þættir	  lífsleikni	  (Erla	  Kristjánsdóttir,	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson	  &	  Sæmundur	  
Hafsteinsson,	  2004).	  	  

Samkvæmt	  grunnþáttum	  íslenskrar	  menntunar	  ásamt	  markmiðsákvæðum	  í	  24.	  gr	  laga	  

um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008	  eru	  ákveðnir	  áhersluþættir	  sem	  ekki	  eru	  bundnir	  við	  

einstaka	  námsgreinar	  heldur	  eiga	  að	  vera	  leiðarljós	  í	  allri	  menntun	  barna	  á	  

grunnskólastigi	  og	  settir	  fram	  á	  bæði	  formlegan	  og	  óformlegan	  hátt	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þessir	  þættir	  tengjast	  því	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  

það	  er	  markmiðum	  og	  áherslum	  í	  lífsleiknikennslu.	  Hér	  eru	  nokkrir	  þeirra	  nefndir	  og	  

útskýrðir:	  

Sjálfsvitund	  þar	  sem	  lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  nemandi	  öðlist	  heilbrigða	  sjálfsmynd.	  Til	  

þess	  að	  efla	  sjálfsvitund	  nemenda	  er	  mikilvægt	  að	  þeir	  þekki	  eigin	  tilfinningar,	  þekki	  

eigin	  styrkleika	  og	  veikleika	  ásamt	  því	  að	  þeir	  hafi	  trú	  á	  eigin	  getu.	  	  	  

Siðgæðisvitund	  sem	  leggur	  áherslu	  á	  það	  að	  nemendur	  efli	  siðferðisþroska	  sinn	  og	  

líkt	  og	  í	  sjálfsvitundarþættinum	  geti	  sett	  sig	  í	  spor	  annarra.	  Lykilþættir	  í	  þróun	  siðvits	  
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eða	  siðferðisvitundar	  felst	  í	  því	  að	  þekkja	  eigin	  tilfinningar	  og	  eigin	  reynslu	  þar	  sem	  þeir	  

læra	  að	  þekkja	  muninn	  á	  réttu	  og	  röngu.	  Nemendur	  fái	  verkfæri	  til	  að	  læra	  að	  taka	  

afstöðu	  til	  siðferðislegra	  álitamála	  ásamt	  því	  að	  virða	  skoðanir	  annarra	  og	  rétt	  þeirra	  til	  
að	  tjá	  þær.	  	  Einnig	  að	  nemendur	  þekki	  og	  geti	  gert	  greinarmun	  á	  jákvæðri	  og	  neikvæðri	  

hegðun	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum	  við	  aðra	  einstaklinga	  og	  virðingu	  í	  garð	  þeirra.	  	  

Félagsvitund	  og	  borgaravitund	  fela	  í	  sér	  hæfni	  nemenda	  til	  þekkja	  tilfinningar	  

annarra,	  hvernig	  hægt	  er	  að	  sýna	  þeim	  skilning	  og	  hvaða	  leiðir	  eru	  bestar	  til	  að	  bregðast	  
við	  tilfinningum	  annarra.	  Borgaravitund	  lýsir	  viðhorfum	  og	  hæfni	  fólks	  til	  að	  vera	  

þátttakendur	  í	  lýðræðislegu	  samfélagi.	  	  

Félagsfærni	  leggur	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  geti	  átt	  í	  jákvæðum	  samskiptum	  við	  aðra.	  

Auknar	  líkur	  eru	  á	  því	  að	  börn	  sem	  búa	  yfir	  góðri	  félagsfærni	  eigi	  frumkvæði	  að	  góðum	  

samskiptum	  og	  viðhaldi	  þeim	  ásamt	  því	  að	  vera	  hæf	  til	  að	  laga	  sig	  að	  breyttum	  

aðstæðum.	  Góð	  félagsfærni	  sem	  hefur	  fengið	  að	  þroskast	  á	  jákvæðan	  hátt	  er	  
mikilvægur	  þáttur	  í	  lífshamingju	  fólks.	  	  

Líkamleg	  og	  andleg	  velferð	  þar	  sem	  lagt	  er	  upp	  úr	  því	  að	  nemendur	  fái	  leiðsögn	  um	  

heilbrigða	  lífshætti	  og	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  temja	  sér	  þá.	  Tekið	  er	  fram	  að	  heilsa	  sé	  
skilgreind	  sem	  líkamleg,	  andleg	  og	  félagsleg	  velferð	  og	  að	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  góðri	  

heilsu	  sé	  mikilvægt	  að	  samvinna	  sé	  á	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  Hafa	  þarf	  í	  huga	  að	  góð	  

heilsa	  er	  grunnþáttur	  velfarnaðar	  í	  námi,	  starfi	  og	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

Miklu	  máli	  skiptir	  þegar	  kenna	  á	  	  lífsleikni	  að	  notast	  sé	  við	  námsefni	  sem	  er	  

heildstætt,	  byggt	  á	  traustum	  þekkingargrunni	  og	  sett	  fram	  á	  faglegan	  hátt.	  Það	  þarf	  að	  
byggjast	  upp	  á	  góðu	  skipulagi	  þar	  sem	  nemendur	  þurfa	  að	  fá	  nægan	  tíma	  og	  tækifæri	  til	  

þess	  að	  læra	  að	  beita	  því	  sem	  þeir	  eru	  að	  læra.	  Sérfræðingar	  hjá	  CASEL	  stofnunni	  í	  

Bandaríkjunum	  hafa	  bent	  á	  að	  námsefni	  í	  lífsleikni	  sé	  oft	  ekki	  nægilega	  markvisst	  sett	  
fram	  en	  segja	  jafnframt	  að	  árángursríkast	  sé	  að	  notast	  við	  heildstætt	  námsefni	  þar	  sem	  

lögð	  er	  áhersla	  á	  helstu	  þroskaþætti	  er	  tengjast	  lífsleikni,	  það	  er,	  þætti	  líkt	  og	  félags-‐	  og	  

samskiptahæfni	  og	  sjálfsþekking	  (CASEL,	  e.d.c).	  	  

Námsefni	  þar	  sem	  áhersla	  er	  lögð	  á	  færni	  einstaklingsins	  til	  að	  takast	  á	  við	  þau	  

verkefni	  sem	  lífið	  færir	  þeim	  hafa	  verið	  þróuð	  til	  að	  fyrirbyggja	  sálræn	  vandkvæði	  
nemenda	  ásamt	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  heilsu-‐	  og	  hegðunarvanda.	  Kennsla	  í	  lífsleikni	  

sem	  spannar	  breytt	  svið	  og	  er	  heildstætt	  hefur	  sannað	  gildi	  sitt	  hvað	  varðar	  

heilsueflingu,	  almenna	  færni	  í	  tengslum	  við	  daglegt	  líf	  og	  lífsleiknikennsla	  getur	  stutt	  við	  
andlega	  líðan,	  heilbrigð	  samskipti	  og	  heilbrigða	  hegðun	  

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,2005;	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2004).	  	  
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2.5.1.1 Aðalnámskrár	  grunnskóla	  1999	  og	  2007	  	  

	  

Lífsleikni	  var,	  sem	  fyrr	  segir,	  fyrst	  skilgreind	  sem	  sérstök	  námsgrein	  með	  útgáfu	  
aðalnámskrár	  grunnskólanna	  árið	  1999.	  Þar	  kom	  fram	  að	  aðalmarkmið	  lífsleiknikennslu	  

væri	  að	  efla	  og	  styðja	  við	  alhliða	  þroska	  nemenda	  með	  það	  í	  huga	  að	  þeir	  lærðu	  að	  

rækta	  með	  sér	  sálrænan	  styrk	  ásamt	  líkamlegri,	  heilbrigðri	  og	  andlegri	  vellíðan.	  Lögð	  

var	  áhersla	  á	  að	  nemendur	  lærðu	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum	  ásamt	  því	  

að	  fá	  leiðbeiningar	  sem	  efla	  jákvæðan	  félagsþroska	  og	  siðvit.	  Þar	  var	  lagt	  upp	  úr	  því	  að	  

lífsleiknin	  einskorðaðist	  ekki	  við	  eina	  kennslustund	  á	  viku	  heldur	  ætti	  allt	  skólastarfið	  að	  

mótast	  af	  hugmyndum	  lífsleikni	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999b).	  Einnig	  var	  sett	  fram	  í	  

markmið	  að	  efla	  hæfni	  nemenda	  til	  að	  greina	  rétt	  frá	  röngu	  er	  varðar	  neyslu	  fíkniefna	  

og	  að	  nemendur	  hefðu	  grundvallaþekkingu	  á	  fjármálum	  einstaklinga	  og	  samfélaga,	  

auðlindum	  jarðar	  og	  að	  þeir	  þroski	  með	  sér	  alþjóðavitund	  (Menntamálaráðuneytið,	  

1999b).	  	  

Í	  aðalnámskrá	  grunnskólanna	  sem	  kom	  út	  í	  endurskoðaðri	  útgáfu	  árið	  2007	  voru	  

meginbreytingarnar	  þær	  að	  auknar	  áherslur	  voru	  á	  fjármálafræðslu,	  borgaravitund,	  
náms-‐	  og	  starfsfræðslu	  og	  mannréttindi.	  Lögð	  var	  áhersla	  á	  að	  námsgreinin	  gæfi	  skólum	  
tækifæri	  á	  því	  að	  nýta	  sitt	  nánasta	  umhverfi	  og	  að	  vinna	  með	  mál	  sem	  geta	  komið	  upp	  

innan	  veggja	  skólans	  eða	  í	  nærsamfélaginu	  og	  snerta	  á	  líðan	  og	  velferð	  nemenda	  
(Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  Þar	  kemur	  fram	  að	  ein	  af	  forsendum	  góðrar	  lífsleikni	  er	  

sú	  að	  skólinn	  skapi	  jákvætt	  og	  gott	  umhverfi	  fyrir	  nemendur	  þar	  sem	  þeir	  upplifa	  
stuðning	  innan	  skólans,	  þar	  með	  talið	  frá	  öðrum	  nemendum.	  	  

Einnig	  var	  fjallað	  um	  félags,	  -‐	  tilfinninga-‐,	  og	  siðgæðisþroska	  sem	  megininntak	  

greinarinnar	  með	  það	  í	  huga	  að	  styrkja	  nemendur	  í	  athöfnum	  og	  verkefnum	  daglegs	  lífs.	  
Einnig	  að	  efla	  samskiptahæfni	  þeirra	  og	  aðstoða	  þá	  við	  að	  greina	  og	  skilja	  eigin	  

tilfinningar	  og	  annarra,	  geta	  sett	  sig	  í	  spor	  annarra	  og	  geta	  sýnt	  umburðarlyndi	  og	  

umhyggju	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  	  

Líkt	  og	  í	  aðalnámskrá	  1999	  var	  lífsleiknikennslu	  skipt	  upp	  í	  tvo	  þætti.	  Fyrri	  þátturinn	  

var	  sjálfsþekking,	  samskipti,	  sköpun	  og	  lífsstíll,	  sem	  flokkast	  undir	  beinabera	  lífsleikni	  

(Kristján	  Kristjánsson,	  2001)	  en	  sá	  seinni	  er	  samfélag,	  umhverfi,	  náttúra	  og	  menning.	  	  

Viðmiðunarstundaskrár	  sem	  settar	  voru	  fram	  í	  aðalnámskránum	  1999	  og	  2007	  segja	  

til	  um	  vikulegan	  lágmarkstíma	  sem	  nemendum	  í	  1.	  -‐10.	  bekk	  var	  að	  ætlað	  í	  einstaka	  

námsgreinum.	  Tímarnir	  sem	  settir	  voru	  fram	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  fjölgaði	  töluvert	  á	  

þessum	  átta	  árum	  sem	  liðu	  á	  milli	  útgáfu	  aðalnámskránna.	  
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Í	  viðmiðunarstundaskrá	  aðalnámskrár	  frá	  1999	  var	  áætlað	  að	  afmarkaður	  tími	  fyrir	  

lífsleiknikennslu	  skyldi	  vera	  ein	  kennslustund	  í	  viku	  fyrir	  börn	  í	  	  4.	  –	  10.	  bekk.	  Ekki	  var	  

gert	  ráð	  fyrir	  afmörkuðum	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  hjá	  nemendum	  í	  1.-‐	  3.	  bekk.	  Árið	  
2007	  var	  hins	  vegar	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  í	  aðalnámsskrá	  að	  nemendur	  á	  yngsta	  stigi	  

grunnskólans	  fengju	  40	  mínútna	  lífsleiknikennslu	  vikulega,	  sem	  samsvarar	  einni	  

kennslustund	  á	  viku	  (Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  Nemendur	  á	  mið-‐	  og	  elsta	  stigi	  
áttu	  að	  fá	  120	  mínútur	  í	  lífsleiknikennslu	  vikulega,	  sem	  samsvarar	  þremur	  

kennslustundum	  á	  viku,	  í	  stað	  einnar	  árið	  1999	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999b;	  

Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  

Fram	  kemur	  í	  báðum	  aðalnámskrám	  (1999b	  og	  2007)	  að	  eðlilegt	  sé	  að	  setja	  fram	  

lífsleikniáætlun	  í	  hverjum	  skóla	  enda	  ætti	  það	  að	  vera	  hluti	  af	  stefnumótun	  hvers	  skóla	  

að	  aðlaga	  námsgreinina	  að	  stefnu	  sinni	  og	  sérstöðu	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999b;	  

Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  

	  

2.5.1.2 Aðalnámskrá	  grunnskóla	  2011	  

	  

Mikil	  breyting	  varð	  á	  skilgreiningu	  lífsleikni	  í	  nýjustu	  útgáfu	  aðalnámsskrár	  árið	  
2011.	  Í	  greinanámskrá	  (2013)	  er	  lífsleikni	  ekki	  lengur	  skilgreind	  sem	  sjálfstæð	  námsgrein	  

heldur	  sem	  hluti	  af	  samfélagsgreinum.	  Samfélagsgreinar	  eiga	  að	  fela	  í	  sér	  ákveðið	  
menntagildi	  sem	  að	  á	  að	  efla	  og	  þroska	  hæfni	  nemenda	  til	  að	  eiga	  í	  innihaldsríkum	  

samskiptum.	  Slík	  samskipti	  einkennast	  af	  hæfni	  einstaklingsins	  til	  að	  geta	  átt	  í	  
jákvæðum	  og	  góðum	  tengslum	  við	  sjálfa	  sig,	  fjölskyldu	  sína	  og	  aðra.	  	  

Margar	  námsgreinar	  falla	  undir	  samfélagsgreinar.	  Það	  er	  samfélagsfræði,	  saga,	  

landafræði,	  þjóðfélagsfræði,	  trúarbragðafræði,	  lífsleikni,	  jafnréttismál,	  siðfræði	  og	  
heimspeki.	  Um	  er	  að	  ræða	  níu	  námsgreinar	  sem	  allar	  eru	  undir	  hatti	  samfélagsgreina	  og	  

gegna	  þær	  ákveðnu	  hlutverki	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  ná	  gildum	  og	  markmiðum	  hverrar	  

greinar	  fram.	  Í	  upptalningu	  um	  hverja	  námsgrein	  innan	  samfélagsgreinanna	  eru	  
lífsleikni	  og	  þjóðfélagsfræði	  sagðar	  vera	  greinar	  sem	  gegna	  mikilvægu	  hlutverki	  við	  að	  

styðja	  við	  nemendur	  er	  varðar	  áræðni,	  frumkvæði,	  ábyrgð	  og	  sjálfsmynd.	  Þetta	  styrkir	  

nemendur	  og	  stöðu	  þeirra	  þegar	  þeir	  standa	  frammi	  fyrir	  áskorunum	  í	  daglegu	  lífi	  sem	  
tengist	  félagsheimi	  þeirra,	  reynsluheimi	  og	  hugarheimi.	  	  

Þegar	  þessi	  breyting	  á	  stöðu	  lífsleikni	  námsgreinarinnar	  er	  skoðuð	  út	  frá	  rannsókn	  

Aldísar	  Yngvadóttur	  (2009)	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvert	  viðhorf	  skólafólks	  sé	  til	  stöðu	  
lífsleiknikennslu	  í	  dag.	  Í	  niðurstöðum	  Aldísar	  kom	  fram	  að	  84%	  viðmælenda	  hennar	  
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töldu	  mikilvægt	  að	  lífsleikni	  væri	  sjálfstæð	  námsgrein	  og	  62%	  sögðu	  að	  einnig	  ætti	  að	  

samþætta	  hana	  öðrum	  námsgreinum.	  

Einnig	  kom	  fram	  í	  rannsókn	  Aldísar	  (2009)	  að	  62%	  viðmælenda	  sögðu	  að	  auka	  ætti	  

vægi	  lífsleikni	  í	  grunnskólum	  umfram	  þær	  áherslu	  í	  aðalnámskrá	  (2007)	  sem	  voru	  í	  gildi	  

þegar	  rannsóknin	  fór	  fram	  	  

Í	  viðmiðunarstundaskrá	  aðalnámskrár	  frá	  2013	  segir	  að	  samfélagsgreinar	  eigi	  að	  fá	  
580	  mínútur	  á	  viku	  á	  yngsta	  stigi,	  600	  mínútur	  á	  viku	  á	  miðstigi	  og	  á	  elsta	  stigi	  eigi	  að	  

miða	  við	  360	  mínútur	  á	  viku.	  Ekki	  er	  hins	  vegar	  tiltekið	  hve	  langan	  tíma	  hver	  fræðigrein	  

undir	  samfélagsgreinum	  eigi	  að	  fá	  úthlutað.	  	  

Ef	  gert	  er	  ráð	  fyrir	  að	  kennslustundir	  séu	  40	  mínútur	  eiga	  nemendur	  á	  yngsta	  stigi	  að	  

fá	  14,5	  kennslustundir	  á	  viku	  í	  samfélagsgreinum.	  Áætla	  má	  út	  frá	  því	  að	  þar	  af	  sé	  

lífsleiknikennsla	  1,6	  kennslustund	  á	  viku,	  ef	  allar	  þær	  greinar	  sem	  falla	  undir	  
samfélagsgreinar	  fá	  sama	  vægi	  í	  stundatöflu.	  Á	  miðstigi,	  þar	  sem	  reiknað	  er	  með	  að	  600	  

mínútur	  fari	  í	  kennslu	  samfélagsgreina,	  má	  áætla	  að	  um	  sé	  að	  ræða	  15	  kennslustundir	  í	  

heildina	  eða	  1,7	  kennslustund	  fyrir	  hvert	  fag	  þar	  undir.	  Á	  elsta	  stigi	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  

minnstum	  tíma	  fyrir	  kennslu	  samfélagsgreina,	  eða	  360	  mínútum	  á	  viku,	  sem	  samsvara	  
níu	  kennslustundum	  á	  viku	  eða	  einni	  kennslustund	  fyrir	  hverja	  námsgrein,	  þar	  á	  meðal	  

lífsleikni.	  	  

Þessar	  breytingar	  gefa	  skólum	  því	  frjálsari	  hendur	  er	  varðar	  lífsleiknikennslu	  þar	  sem	  

ekki	  er	  fast	  mótað	  hversu	  mikinn	  tíma	  hver	  námsgrein	  innan	  samfélagsfræðigreina	  á	  að	  
fá,	  líkt	  og	  var	  gert	  í	  fyrri	  aðalnámskrám	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999b;	  

Menntamálaráðuneytið,	  2007),	  hættan	  á	  því	  að	  lífsleikni	  fái	  ekki	  úthlutaða	  afmarkaða	  
tíma	  vikulega	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  er	  því	  til	  staðar	  þar	  sem	  það	  er	  ákvörðun	  hvers	  skóla	  

hvort	  einstaka	  námsgreinar	  séu	  kennd	  aðgreindar	  eða	  samþættar	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Í	  aðalnámskrá	  (2013)	  eru	  ekki	  sett	  fram	  lokamarkmið	  líkt	  og	  hefur	  verið	  gert	  með	  

lífsleikninámsgreinina	  í	  aðalnámskrám	  sem	  gefnar	  voru	  út	  1999	  og	  2007.	  Þess	  í	  stað	  
koma	  hæfniviðmið.	  Hæfniviðmið	  tengjast	  grunnþáttum	  menntunnar	  og	  skiptast	  þeir	  

upp	  í	  þrjá	  flokka,	  reynsluheim,	  hugarheim	  og	  félagsheim.	  

Í	  töflum	  1,	  2	  og	  3	  eru	  upplýsingar	  um	  þau	  hæfniviðmið	  sem	  sett	  eru	  fram	  fyrir	  hvern	  

þátt:	  
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Tafla	  1	  -‐	  Reynsluheimur	  

REYNSLUHEIMUR	   	  	   	  	  

Umhverfi,	  samfélag,	  saga,	  menning:	  Hæfni	  nemanda	  til	  að	  skilja	  veruleikann	  

•	  Mannlíf	  	   •	  Gildi	   •	  Upplýsingalæsi	  

•	  Sjálfbærni	  	   •	  Náttúruferlar	   •	  Gagnrýnin	  hugsun	  	  

•	  Siðferði	   •	  Lýðræði	   •	  Kortalæsi	  

•	  Staða	  Íslands	  og	  saga	   •	  Orsakasamhengi	   •	  Miðlæsi	  

•	  Heimabyggð	   •	  Fjölmenning	   •	  Heimildarýni	  

•	  Jörðin	  heimssaga	   •	  Túlkun	   •	  Sögulæsi	  

•	  Heimssaga	   •	  Fjölskyldugerðir	   •	  Kynjafræði	  

•	  Trúarbrögð	   •	  Stjórnkerfi	   •	  Merkingarleit	  

•	  Náttúruskilyrði	   •	  Velferðarsamfélagið	  	   •	  Menningarlæsi	  	  

•	  Auðlindir	  	   •	  Stjórnmál	  	   •	  Fjármálalæsi	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  bls,	  197).	  

	  

Tafla	  2	  -‐	  Hugarheimur	  

HUGARHEIMUR	   	  	   	  	  

Sjálfsmynd:	  Hæfni	  nemanda	  til	  að	  átta	  sig	  á	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum	  

•	  Sjálfsvitund	   •	  Réttsýni	   •	  Gagnrýnin	  hugsun	  

•	  Persónumótun	  	   •	  Ábyrgð	   •	  Fyrirmyndir	  

•	  Gildismat	   •	  Frelsi	   •	  Tilfinninganæmi	  

•	  Siðgæðisvitund	   •	  Manngildi	   •	  Sköpun	  	  

•	  Menntun	   •	  Samhygð	   •	  Tjáning	  

•	  Heilbrigði	  og	  velferð	   •	  Jafnrétti	  	   •	  Framsýni	  	  

•	  Staðalmyndir	   •	  	  Lífsviðhorf	   •	  Ígrundun	  	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  bls,	  197).	  
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Tafla	  3	  -‐	  Félagsheimur	  

FÉLAGSHEIMUR	   	  	   	  	  

Samskipti:	  Hæfni	  nemenda	  til	  að	  mynda	  og	  þróa	  tengsl	  við	  aðra	  	  

•	  Félagsvitund	   •	  Jafnrétti	  	   •	  Ofbeldi	  	  

•	  Borgaravitund	   •	  Réttlæti	   •	  Samræða	  

•	  Umburðarlyndi	   •	  Virðing	   •	  Gagnrýnin	  hugsun	  

•	  Samfélagsreglur	   •	  Mannréttindi	  	   •	  Tjáning	  

•	  Borgaralegar	  skyldur	   •	  Umhyggja	  og	  velferð	   •	  Miðlun	  

•	  Frelsi	  og	  ábyrgð	   •	  Sáttfýsi	   •	  Sköpun	  

•	  Félagsfærni	   •	  	  Vinátta	   •	  Leikur	  	  

•	  Kynheilbrigði	   •	  Lýðræði	   	  	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  bls,	  197).	  

  

Í	  aðalnámskrá	  eru	  sett	  fram	  matsviðmið	  í	  lok	  grunnskóla	  fyrir	  námgreinar	  og	  

námssvið.	  Matsviðmiðin	  eiga	  að	  lýsa	  hæfni	  nemenda.	  Hér	  fyrir	  neðan	  eru	  matsviðmið	  	  

fyrir	  lok	  grunnskóla	  í	  samfélagsfræðigreinum	  fyrir	  nemenda	  sem	  sýnir	  framúrskarandi	  
hæfni	  í	  greininni	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  	  

Nemandi	  getur	  sýnt	  fram	  á	  mjög	  góðan	  skilining	  á	  eðli	  sjálfbærrar	  þróunar	  og	  
þýðingu	  hennar	  fyrir	  umhverfi,	  samfélag	  og	  efnahagslíf.	  Á	  skipulegan	  sjálfstæðan	  
og	  gagnrýninn	  hátt	  aflað	  sér,	  hagnýtt	  og	  metið	  upplýsingar	  um	  menningar-‐	  og	  
samfélagsmálefni	  sem	  birtast	  í	  munnlegum	  flutningi,	  samræðum,	  texta	  og	  
mismunandi	  miðlum.	  Greint	  og	  á	  skýran	  hátt	  útskýrt	  mismunandi	  hugmyndir	  um	  
lýðræði,	  röktstutt	  á	  sjálfstæðan	  og	  gagnrýninn	  hátt	  gildi	  jákvæðra	  lífsviðhorfa,	  
dygða	  og	  gildismats	  fyrir	  heilbrigða	  sjálfsvitun	  og	  ábyrgð	  sem	  borgari	  og	  neytandi.	  
Greint	  og	  af	  nákvæmni	  fjallað	  um	  áhrif	  fyrirmynda	  og	  staðalmynda	  á	  mótun	  
sjálfsmyndar	  á	  sjálfstæðan	  og	  gagnrýninn	  hátt	  og	  á	  skipulegan	  og	  gagnrýninn	  hátt	  
fjallað	  um	  samfélagsleg	  og	  siðferðileg	  málefni	  af	  mismunandi	  sjónarhólum.	  Að	  
lokum	  rökrætt	  og	  greint	  á	  gagnrýninn	  og	  skipulegan	  hátt	  stöðu	  sína,	  sem	  
þátttakandi	  í	  samfélaginu,	  réttindi,	  skyldur	  og	  gildismat.	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðnuneytið,	  2013,	  bls.	  207).	  

Í	  matsviðmiði	  samfélagsgreina	  má	  sjá	  að	  mikil	  áhersla	  er	  lögð	  á	  að	  nemendur	  nái	  

fram	  gagnrýnni	  og	  sjálfstæðri	  hugsun	  og	  temji	  sér	  gott	  skipulag.	  Þar	  er	  einnig	  komið	  inn	  
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á	  mikilvægi	  þess	  að	  nemendur	  þekki	  til	  gilda	  jákvæðra	  lífsviðhorfa,	  dygða	  og	  gildismats	  

fyrir	  heilbrigða	  sjálfsvitund.	  Til	  að	  efla	  sjálfsvitund	  nemenda	  er	  mikilvægt	  að	  þeir	  þekki	  

eigin	  tilfinningar,	  styrkleika	  sína	  og	  veiklega	  ásamt	  því	  að	  búa	  yfir	  trú	  á	  eigin	  getu	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Í	  matsviðmiðunum	  er	  ekki	  lögð	  sérstök	  

áhersla	  á	  þekkingu	  nemenda	  á	  félagslegum	  aðstæðum	  þeirra	  eða	  að	  þau	  hafi	  náð	  fram	  

félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  í	  lok	  grunnskólans.	  	  

2.5.1.3	  Lífsleikniáætlun	  	  

Líkt	  og	  kom	  fram	  í	  aðalnámskrám	  áranna	  1999	  og	  2007	  er	  lagt	  til	  að	  hver	  grunnskóli	  

útbúi	  sérstaka	  lífsleikniáætlun.	  Ráðgert	  var	  að	  áætlunin	  myndi	  birtast	  í	  skólanámskrá	  

allra	  skóla	  á	  hverju	  skólaári.	  Lífsleikniáætlun	  í	  skólum	  er	  gerð	  til	  að	  tryggja	  að	  markmið	  

lífsleiknikennslu	  séu	  sett	  fram	  og	  hvernig	  eigi	  að	  ná	  þeim.	  Þrátt	  fyrir	  að	  þetta	  hljóti	  að	  

teljast	  grundvöllur	  fyrir	  markvissri	  kennslu	  er	  ekki	  lengur	  kveðið	  á	  um	  þetta	  í	  núgildandi	  
aðalnámskrá	  frá	  árinu	  2011.	  

Aðalnámskrá	  (1999b)	  sagði	  að	  lífsleikniáætlun	  væri	  rammi	  um	  það	  hvernig	  skólinn	  
myndi	  ætla	  sér	  að	  skipuleggja	  lífsleiknikennslu	  og	  standa	  að	  forvarnarkennslu.	  Í	  

aðalnámskrá	  frá	  2007	  kom	  fram	  að	  æskilegt	  væri	  að	  hver	  skóli	  myndi	  setja	  fram	  sína	  
eigin	  lífsleikniáætlun	  sem	  næði	  yfir	  alla	  nemendur	  skólans	  þar	  sem	  tekið	  væri	  mið	  af	  
sérstöðu	  skólans	  og	  stefnu	  hans.	  Þá	  kom	  fram	  að	  til	  þess	  að	  þessi	  markmið	  myndu	  nást	  

væri	  mikilvægt	  að	  allt	  nærumhverfi	  nemenda,	  starfsmenn	  skólanna,	  nemendur	  sjálfir	  og	  
foreldrar,	  myndi	  vinna	  saman	  að	  þeim	  markmiðum	  sem	  sett	  yrðu	  fram	  í	  lífsleikniáætlun	  
(Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  	  

Í	  rannsókn	  Aldísar	  Yngvadóttir	  (2010)	  á	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  kom	  fram	  hjá	  

viðmælendum,	  sem	  tóku	  þátt	  í	  eigindlega	  hluta	  rannsóknar	  hennar,	  að	  lífsleikniáætlun	  
væri	  mikilvægt	  verkfæri	  og	  leiðarvísir	  fyrir	  skipulag	  og	  markvissa	  kennslu	  

námsgreinarinnar.	  Einn	  viðmælandi	  sagði	  að	  lífsleikniáætlun	  spilaði	  stórt	  hlutverk,	  bæði	  

fyrir	  kennara	  og	  nemendur,	  og	  benti	  á	  að	  með	  slíkri	  áætlun	  væri	  skipulagið	  betra	  þannig	  
að	  allir	  vissu	  hvað	  væri	  búið	  og	  hvað	  ætti	  eftir	  að	  gera.	  	  Þetta	  viðhorf	  endurspeglaðist	  í	  

svörum	  sem	  Aldís	  fékk	  í	  megindlega	  hluta	  rannsóknar	  sinnar,	  símaviðtölunum.	  Þar	  kom	  

fram	  að	  88%	  þátttakenda	  sögðust	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  lífsleikniáætlun	  væri	  
lykilatriði	  í	  því	  að	  tryggja	  markvissa	  kennslu	  (Aldís	  Yngvadóttir,	  2010).	  

2.5.2 Rannsóknir	  á	  lífsleikni	  í	  grunnskólum	  landsins	  

Einn	  þáttur	  í	  lífsleiknikennslu	  er	  samskiptahæfni	  nemenda	  og	  hafa	  innlendar	  rannsóknir	  

sýnt	  að	  tengsl	  séu	  á	  milli	  slíkrar	  hæfni	  og	  námsárangurs	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  og	  
Kristjana	  Stella	  Blöndal,	  1993).	  	  
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Í	  bók	  Sigrúnar	  Aðalbjarnardóttur	  (2007),	  Virðing	  og	  umhyggja	  –	  ákall	  21.	  aldar,	  

fjallar	  hún	  um	  þróunarverkefnið	  “Hlúð	  að	  félags-‐	  og	  tilfinningaþroska	  nemenda”.	  Í	  
verkefninu	  er	  lögð	  áhersla	  á	  markmið	  uppeldis	  og	  menntunar	  sem	  snúa	  að	  mikilvægi	  
þess	  að	  hlúa	  að	  vitsmunaþroska	  barna	  og	  siðferðis-‐,	  félags-‐,	  og	  tilfinningaþroska	  þeirra.	  

Þar	  fjallar	  Sigrún	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  auka	  skilning	  á	  uppeldis-‐	  og	  menntunarsýn	  

kennara	  og	  skólastjórnenda	  svo	  hægt	  sé	  að	  styðja	  við	  bakið	  á	  þeim	  í	  starfi.	  Stuðningur	  
við	  kennara	  þarf	  að	  vera	  til	  staðar	  svo	  þeir	  geti	  unnið	  markvisst	  með	  nemendum	  með	  

þau	  áhersluatriði	  sem	  skipta	  máli	  er	  varðar	  samskipti	  einstaklinga.	  Án	  þessa	  stuðnings	  

getur	  kennslan	  orðið	  ómarkviss	  þegar	  verið	  er	  að	  vinna	  með	  námsefni	  sem	  er	  svo	  

huglægt,	  líkt	  kennsla	  í	  samskipta-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  er.	  Þá	  segir	  Sigrún	  að	  

stuðningur	  þar	  sem	  kennarar	  eru	  stöðugt	  að	  ígrunda	  starf	  sitt	  út	  frá	  fræðilegu	  og	  

hagnýtu	  sjónarhorni	  reynist	  vel	  í	  slíkri	  kennslu	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  	  

Þetta	  er	  sérstaklega	  mikilvægt	  í	  ljósi	  þess	  að	  þegar	  nemendur	  fá	  markvissa	  kennslu	  
og	  þjálfun	  í	  samskiptahæfni	  koma	  fram	  meiri	  framfarir	  í	  samskiptahæfni	  hjá	  þeim	  en	  hjá	  

börnum	  sem	  ekki	  fá	  slíka	  þjálfun	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  1993,	  2007	  ).	  

Langtímarannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  tengsl	  séu	  á	  milli	  lífsleiknikennslu	  og	  námsgetu	  
barna	  ásamt	  hæfni	  þeirra	  til	  að	  leysa	  úr	  ágreiningi	  á	  ákjósanlegan	  máta.	  Einnig	  hafa	  

rannsóknir	  sýnt	  fram	  á	  að	  hægt	  sé	  að	  kenna	  börnum	  félags-‐	  og	  tilfinningahæfni	  þar	  sem	  

sú	  hæfni	  tilheyri	  starfsemi	  heilans	  (Cohen,	  2006).	  	  

Hér	  verður	  aðallega	  fjallað	  um	  tvær	  rannsóknir	  á	  lífsleiknikennslu	  í	  íslensku	  

skólakerfi.	  Rannsókn	  Ingibjargar	  Jóhannsdóttur	  beindist	  að	  lífsleiknikennslu	  í	  12	  

grunnskólum	  við	  Eyjafjörð	  og	  var	  hluti	  af	  meistaraverkefni	  hennar	  sem	  var	  birt	  árið	  
2008.	  Hin	  rannsóknin	  er	  meistaraverkefni	  Aldísar	  Yngvadóttur,	  Lífsleikni	  í	  grunnskólum	  
–	  staða	  og	  horfur:	  rannsókn	  á	  kennslu	  og	  viðhorfum	  vorið	  2008.	  

Í	  rannsókn	  Ingibjargar	  Jóhannsdóttur	  (2008)	  var	  viðhorf	  kennara	  við	  Eyjafjörð	  til	  

lífsleikni	  metið	  og	  hvernig	  hún	  birtist	  í	  skólastarfi.	  Notast	  var	  bæði	  við	  eigindlega	  og	  

megindlega	  rannsóknaraðferð	  þar	  sem	  lagðir	  voru	  spurningalistar	  fyrir	  kennarana	  
ásamt	  því	  að	  viðtöl	  voru	  tekin	  við	  fimm	  kennara.	  Sendir	  voru	  út	  70	  spurningalistar	  og	  

svör	  bárust	  frá	  44	  þátttakendum	  en	  allir	  voru	  þeir	  umsjónarkennarar	  sem	  sáu	  um	  

lífsleiknikennslu.	  

Þegar	  kennararnir	  voru	  spurðir	  út	  í	  mikilvægi	  lífsleikni	  voru	  flestir	  þeirra	  (89%)	  frekar	  

eða	  mjög	  sammála	  um	  það	  að	  lífsleikni	  sé	  mikilvæg	  námsgrein.	  	  Um	  40%	  viðmælenda	  

voru	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  auka	  mætti	  vægi	  lífsleikni	  en	  14%	  þátttakanda	  var	  

frekar	  eða	  mjög	  ósammála	  því.	  Þátttakendur	  voru	  einnig	  spurðir	  hvort	  kenna	  eigi	  
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lífsleikni	  sem	  afmarkaða	  námsgrein	  og	  voru	  39%	  svarenda	  ósammála	  því	  en	  41%	  

hlynntir	  því.	  	  

Þegar	  spurt	  var	  um	  uppbyggingu	  lífsleiknikennslu	  og	  áherslur	  var	  mikill	  meirihluti	  

þátttakenda	  (85%)	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  lífsleiknikennsla	  ætti	  að	  vera	  með	  

sálfræðilega	  nálgun,	  þar	  sem	  lagt	  væri	  upp	  úr	  því	  að	  nemendur	  lærðu	  meðal	  annars	  að	  

þekkja	  eigin	  tilfinningar	  og	  annarra.	  Nánast	  allir	  (92%)	  töldu	  að	  með	  lífsleiknikennslu	  

sköpuðust	  einstakir	  möguleikar	  til	  að	  kenna	  börnum	  að	  skilja	  eigin	  tilfinningar	  og	  líðan	  
og	  85%	  voru	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  lífsleikni	  myndi	  bæta	  samskipti	  nemenda.	  

Svipað	  hlutfall	  svarenda	  eða	  82%	  voru	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  áherslur	  í	  

lífsleiknikennslu	  ættu	  að	  snúa	  að	  forvörnum	  gegn	  vímuefnaneyslu.	  Þátttakendur	  tóku	  

afdráttarlausa	  afstöðu	  þar	  sem	  allir	  sögðust	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  þegar	  spurt	  var	  

hvort	  lífsleiknikennsla	  ætti	  að	  vera	  hagnýt	  kennsla	  um	  lífið.	  Í	  kringum	  90%	  þátttakenda	  

töldu	  að	  áherslur	  í	  lífsleiknikennslu	  ættu	  að	  vera	  bætt	  samskipti	  og	  agi	  í	  skólastarfi,	  
fræðsla	  um	  fjármál,	  neyslu	  og	  umhverfi,	  fjölskyldumál	  og	  dygðakennslu	  þar	  sem	  horft	  
væri	  á	  almennar	  dygðir.	  	  

Þegar	  spurt	  var	  út	  í	  markmiðasetningar	  og	  námskrár	  í	  tengslum	  við	  lífsleiknikennslu	  
kom	  í	  ljós	  að	  14%	  kennara	  fylgja	  aðalnámskrá	  ítarlega	  eftir	  þegar	  þeir	  skipuleggja	  

lífsleiknikennslu	  og	  30%	  fóru	  að	  einhverju	  leyti	  eftir	  námskránni,	  þá	  voru	  36%	  svarenda	  

hlutlausir.	  Meirihluti	  þátttakenda	  eða	  88%	  voru	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  þeir	  
settu	  sín	  eigin	  markmið	  í	  lífsleiknikennslu.	  

Svör	  þátttakenda	  í	  rannsókn	  Ingibjargar	  (2008)	  bentu	  til	  þess	  að	  markmið	  

aðalnámskrár	  hefðu	  ekki	  verið	  útfærð	  nógu	  ítarlega	  í	  skólanámskrám	  skólanna	  og	  
aðalnámskrá	  virtist	  því	  ekki	  alltaf	  vera	  höfð	  til	  hliðsjónar	  við	  skipluagningu	  á	  

lífsleiknikennslu.	  	  

Þegar	  könnuð	  var	  upplifun	  viðmælenda	  á	  því	  námsefni	  sem	  í	  boði	  var	  til	  

lífsleiknikennslu	  skiptust	  svör	  nokkuð	  jafnt	  þar	  sem	  32%	  voru	  sammála	  því	  að	  tiltækt	  

námsefni	  væri	  gott	  og	  hentugt	  til	  kennslu,	  36%	  voru	  ósammála	  því	  og	  sami	  fjöldi	  (32%)	  
var	  hlutlaus.	  	  

Meirihluti	  þátttakenda	  upplifði	  að	  auka	  þyrfti	  fræðslu	  kennara	  í	  lífsleikni	  og	  töldu	  að	  

allir	  kennarar	  væru	  í	  raun	  lífsleiknikennarar.	  Svörin	  dreifðust	  meira	  þegar	  spurt	  var	  

hvort	  lífsleiknikennsla	  ætti	  að	  vera	  í	  höndum	  sérmenntaðra	  kennara	  í	  lífsleikni	  en	  

rúmlega	  einn	  af	  hverjum	  fimm	  (22%)	  voru	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  en	  töluvert	  

fleiri,	  eða	  52%	  þátttakenda,	  voru	  frekar	  eða	  mjög	  ósammála	  þeirri	  fullyrðingu.	  
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Ingibjörg	  (2008)	  tók	  einnig	  viðtöl	  við	  nokkra	  kennara	  og	  flokkaði	  niðurstöður	  úr	  fyrri	  

hluta	  viðtalanna	  í	  jákvæða	  og	  neikvæða	  þætti	  í	  tengslum	  við	  lífsleikni.	  Þeir	  jákvæðu	  

þættir	  sem	  hún	  túlkaði	  úr	  svörum	  viðmælenda	  voru	  meðal	  annars	  að	  kennarar	  telja	  að	  
jákvæðar	  breytingar	  hafi	  orðið	  á	  kennslu	  og	  skólastarfi	  með	  tilkomu	  lífsleiknikennslu.	  

Áhersla	  var	  lögð	  á	  einstaklinginn,	  tilfinningar,	  líðan	  og	  	  þjálfun	  félagsfærni	  en	  kennarar	  

mátu	  það	  svo	  að	  góð	  líðan	  nemenda	  væri	  nauðsynleg	  forsenda	  námsárangurs.	  Einnig	  
þótti	  viðmælendum	  jákvætt	  að	  kennarinn	  fengi	  val	  og	  frelsi	  til	  að	  fást	  við	  tiltekin	  efni	  og	  

að	  nemendur	  velji	  viðfangsefni.	  	  

Viðmælendur	  töluðu	  þó	  um	  óvissu	  er	  varðar	  vægi	  áhersluþátta	  innan	  kennslunnar,	  

það	  er	  hvernig	  skipta	  eigi	  tíma	  niður	  á	  milli	  tilfinningaþátta,	  hagnýtrar	  þjálfunar,	  
siðferðislegra	  þátta	  og	  fleira.	  Mikilvægast	  þótti	  viðmælendum	  sú	  efling	  sem	  nemendur	  

fá	  á	  sjálfsmynd	  sína,	  siðvit	  og	  samtalið	  sem	  ætti	  sér	  stað	  í	  tímum.	  	  

Í	  tengslum	  við	  neikvæða	  þætti	  við	  lífsleiknikennslu	  töldu	  viðmælendur	  að	  

aðalnámskrá	  væri	  of	  víðtæk	  og	  markmið	  hennar	  of	  mörg	  ásamt	  því	  að	  kennslan	  stæði	  
og	  félli	  með	  áhuga	  kennarans.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  kennarar	  upplifðu	  vöntun	  á	  tíma	  fyrir	  

lífsleiknikennslu,	  vöntun	  væri	  á	  sérhæfðum	  kennurum	  og	  ýmsum	  sérfræðingum,	  auk	  
þess	  sem	  kennarar	  sögðu	  ekki	  markvissa	  stefnu	  vera	  í	  námsefnisgerð	  (Ingibjörg	  
Jóhannsdóttir,	  2008).	  	  

Rannsókn	  Aldísar	  Yngvadóttur	  (2010)	  sem	  framkvæmd	  var	  á	  vormisseri	  2008	  náði	  til	  
61	  grunnskóla.	  Viðmælendur	  hennar	  voru	  20	  skólastjórar	  og	  41	  kennari.	  Líkt	  og	  

Ingibjörg	  notaðist	  Aldís	  bæði	  við	  eigindlega	  og	  megindlega	  aðferðarfræði	  þar	  sem	  hún	  
tók	  símaviðtöl	  og	  lagði	  fyrir	  spurningalista	  ásamt	  því	  að	  taka	  hálfopin	  viðtöl	  við	  
viðmælendur.	  Markmið	  rannsóknar	  Aldísar	  var	  að	  kanna	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  í	  

grunnskólum	  með	  því	  að	  kortleggja	  útgefið	  námsefni	  ásamt	  því	  að	  skoða	  viðhorf	  
kennara	  til	  námsgreinarinnar.	  Einnig	  skoðaði	  Aldís	  hvaða	  áherslur	  það	  væru	  sem	  

mótuðu	  góða	  lífsleiknikennslu.	  	  

Í	  niðurstöðum	  Aldísar	  kom	  í	  ljós	  að	  algengast	  var	  að	  umsjónarkennarar	  sæju	  um	  

lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólunum	  eða	  í	  77%	  tilvika.	  Eingöngu	  voru	  tveir	  skólar	  sem	  

höfðu	  sérstakan	  lífsleiknikennara	  sem	  sá	  um	  kennsluna	  en	  í	  20%	  tilfella	  voru	  það	  

námsráðgjafar	  og	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  komu	  að	  lífsleiknikennslu,	  þetta	  átti	  þó	  

aðallega	  við	  á	  unglingastigi.	  	  

Á	  yngsta	  stigi	  var	  algengt	  að	  lífsleiknikennsla	  væri	  samþætt	  öðrum	  námsgreinum	  og	  

þá	  ekki	  gert	  ráð	  fyrir	  lífsleiknitímum	  í	  stundaskrá.	  Helmingur	  þeirra	  grunnskóla	  sem	  tók	  
þátt	  í	  rannsókninni	  var	  með	  eina	  kennslustund	  í	  viku	  í	  lífsleikni	  á	  öllum	  aldursstigum.	  	  	  
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Þegar	  spurt	  var	  um	  áherslur,	  markmið	  og	  áætlanir	  kom	  fram	  að	  	  84%	  skólanna	  

höfðu	  sett	  markmið	  og	  áherslur	  fyrir	  lífsleikni	  í	  skólanámskrá,	  þrír	  skólar	  svöruðu	  ekki	  

þeirri	  spurningu	  og	  16%	  skólanna	  höfðu	  ekki	  sett	  markmið	  eða	  áherslur	  fram	  í	  
skólanámskrá.	  Eingöngu	  12	  skólar	  eða	  20%	  þátttakenda	  höfðu	  lífsleikniáætlun,	  46	  

skólar	  (75%)	  höfðu	  ekki	  gert	  slíka	  áætlun	  en	  þrír	  (5%)	  svöruðu	  spurningunni	  ekki	  (Aldís	  

Yngvadóttir,	  2010).	  Þegar	  rannsókn	  Aldísar	  var	  framkvæmd	  var	  aðalnámskrá	  frá	  2007	  í	  
gildi	  þar	  sem	  mælt	  var	  með	  að	  slík	  áætlun	  væri	  til	  staðar	  í	  skólum	  

(Menntamálaráðuneytið,	  2007).	  Aðeins	  6%	  þátttakenda	  sögðu	  að	  á	  heildina	  litið	  væri	  

lífsleiknikennsla	  mjög	  góð	  í	  þeirra	  skóla	  en	  34%	  töluðu	  um	  að	  kennslan	  væri	  frekar	  góð.	  

Þá	  kom	  fram	  hjá	  svarendum	  að	  þeir	  upplifðu	  oft	  að	  námsgreinin	  væri	  ekki	  vel	  nýtt	  og	  að	  

kjarni	  greinarinnar	  yrði	  oft	  og	  tíðum	  útundan	  þannig	  að	  lífsleiknikennsla	  ætti	  það	  til	  að	  

mæta	  afgangi.	  	  

Þátttakendur	  voru	  þó	  almennt	  jákvæðir	  í	  garð	  lífsleikni	  í	  skólum	  og	  töldu	  hana	  
mikilvæga	  námsgrein	  sem	  hefðir	  jákvæð	  áhrif	  á	  námsárangur	  barna.	  Nánast	  allir	  (97%)	  

þátttakendur	  sögðu	  mikilvægt	  að	  skólinn	  sæi	  um	  eflingu	  félags-‐,	  siðferðis-‐	  og	  

tilfinningaþroska	  nemenda.	  Svipaður	  fjöldi,	  eða	  95%	  svarenda,	  var	  einnig	  frekar	  eða	  
mjög	  sammála	  því	  að	  heildstæð	  og	  markviss	  	  lífsleiknikennsla	  væri	  líklega	  besta	  leiðin	  til	  

að	  efla	  samskiptahæfni	  nemenda.	  Afstaða	  þátttakenda	  var	  ekki	  eins	  einhliða	  þegar	  

spurt	  var	  hvort	  lífsleikni	  ætti	  ekki	  að	  vera	  sjálfstæð	  námsgrein	  heldur	  samþætt	  öðrum	  
námsgreinum,	  þar	  voru	  67%	  þátttakenda	  frekar	  eða	  mjög	  ósammála.	  	  

Þegar	  Aldís	  spurði	  hvaða	  námsefni	  væri	  notað	  við	  lífsleiknikennslu	  voru	  svörin	  

fjölbreytt.	  Á	  yngsta	  stigi	  voru	  28	  titlar,	  27	  á	  miðstigi	  og	  23	  titlar	  á	  elsta	  stigi.	  Á	  yngsta	  
stigi	  var	  Spor	  1	  mest	  notaða	  námsefnið	  við	  lífsleiknikennslu	  og	  þar	  á	  eftir	  var	  námsefnið	  

Samvera.	  Á	  miðstigi	  var	  það	  námsefnið	  Ég	  er	  bara	  ég	  sem	  var	  algengast	  og	  þar	  á	  eftir	  

kom	  Samvera.	  Á	  elsta	  stigi	  var	  námsefnið	  Að	  ná	  tökum	  á	  tilverunni	  algengast	  og	  þar	  á	  
eftir	  voru	  þrír	  titlar	  sem	  voru	  með	  jafnmikla	  útbreiðslu,	  Ég	  er	  það	  sem	  ég	  vel,	  Hugsi	  –	  
um	  röklist	  og	  lífsleikni	  og	  svo	  Kynlíf	  –	  kynfræðsla	  fyrir	  ungt	  fólk.	  	  

Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  sammála	  því	  að	  höfuðáherslur	  lífsleikni	  ættu	  að	  

beinast	  að	  félags-‐,	  siðferðis-‐	  og	  tilfnningaþroska	  nemenda,	  samskiptahæfni	  þeirra,	  

heilbrigðum	  lífsstíl,	  jafnrétti	  og	  mannréttindum	  ásamt	  því	  að	  efla	  neytendavitund,	  
borgaravitund	  og	  lýðræðisvitund	  nemenda.	  Þá	  kom	  einnig	  fram	  að	  forvarnarfræðsla	  

ætti	  að	  vera	  ein	  af	  höfuðáherslum	  lífsleiknikennslu	  og	  ýmis	  vandamál	  í	  lífinu,	  náms-‐og	  

starfsfræðsla,	  umhverfismál	  og	  umferðarfræðsla	  (Aldís	  Yngvadóttir,	  2010).	  	  
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Ljóst	  er	  af	  fyrri	  rannsóknum	  að	  lífsleikni	  er	  almennt	  álitin	  mikilvæg	  námsgrein	  af	  

íslenskum	  grunnskólakennurum,	  sem	  telja	  hana	  gegna	  mikilvægu	  hlutverki	  við	  að	  efla	  

félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda.	  Jafnframt	  kemur	  þar	  fram	  að	  geðrækt	  eigi	  að	  vera	  
meginviðfangsefni	  lífsleiknikennslu.	  Aftur	  á	  móti	  er	  ekki	  ljóst	  hvernig	  málin	  hafa	  þróast	  

yfir	  síðastliðinn	  áratug,	  þar	  sem	  meðal	  annars	  er	  búið	  að	  endurskilgreina	  lífsleikni	  í	  

aðalnámsskrá,	  hún	  er	  ekki	  lengur	  sjálfstæð	  námsgrein	  heldur	  eitt	  af	  fjöldamörgum	  
viðfangsefnum	  samfélagsgreina.	  Þar	  að	  auki	  er	  ekki	  lengur	  mælst	  til	  þess	  að	  skólar	  geri	  

sérstaka	  lífsleikniáætlun.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  meta	  stöðuna	  að	  nýju	  og	  var	  það	  

markmið	  þessa	  meistaraverkefnis.	  
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3 Rannsóknaraðferðir	  

Þessi	  kafli	  greinir	  frá	  þeim	  aðferðum	  sem	  beitt	  var	  við	  gerð	  rannsóknarinnar.	  Fjallað	  

verður	  um	  upphaf	  og	  markmið	  rannsóknarinnar	  ásamt	  því	  að	  farið	  verður	  yfir	  

gagnaöflun	  og	  þær	  aðferðir	  sem	  stuðst	  var	  við	  í	  greiningu	  og	  úrvinnslu	  gagna.	  Að	  lokum	  

verður	  greint	  frá	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar.	  

3.1 Upphaf	  og	  markmið	  	  
Rannsókn	  þessi	  er	  unnin	  í	  samstarfi	  við	  Embættis	  landlæknis	  og	  fór	  undirbúningsvinna	  

fram	  í	  samvinnu	  við	  Sigrúnu	  Daníelsdóttur,	  leiðbeinanda	  þessa	  verkefnis	  og	  
verkefnastjóra	  geðræktar	  hjá	  Embætti	  landslæknis.	  	  

Upphaflega	  var	  haft	  samband	  við	  Samband	  íslenskra	  sveitarfélaga	  og	  upplýsingar	  

fengnar	  um	  fjölda	  grunnskóla	  á	  landsvísu.	  Þá	  var	  gerður	  spurningalisti	  sem	  notast	  var	  

við	  í	  gagnaöflun	  rannsóknarinnar	  sem	  fór	  fram	  í	  gegnum	  símaviðtöl.	  	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  kortleggja	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  
landsins	  í	  þeirri	  von	  að	  fá	  yfirsýn	  yfir	  stöðu	  námsgreinarinnar	  eins	  og	  hún	  er	  í	  dag.	  

3.1.1 Rannsóknarspurningar	  

Rannsóknarspurningar	  sem	  settar	  eru	  fram	  í	  þessu	  verkefni	  eru	  þrjár:	  

	  

1. Hver	  er	  núverandi	  staða	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins?	  

a. Er	  afmarkaður	  tími	  fyrir	  lífsleiknikennslu?	  

b. Hver	  sér	  um	  kennsluna?	  

c. Hafa	  áherslur	  og	  markmið	  lífsleiknikennslu	  verið	  sett	  fram	  í	  

skólanámskrá?	  

d. Hefur	  verið	  gerð	  sérstök	  lífsleikniáætlun?	  

2. 	  Er	  notað	  sérstakt	  kerfi	  eða	  námsefni	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  
nemenda?	  	  

3. Hvert	  er	  mat	  viðmælenda	  á	  kennslu	  og/eða	  þjálfun	  skólanna	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  
og	  tilfinningafærni	  ?	  
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3.1.2 Símaviðtöl	  

Kostir	  þess	  að	  notast	  við	  símaviðtöl	  eru	  meðal	  annars	  þeir	  að	  það	  næst	  ákveðin	  nánd	  

við	  viðmælendur	  og	  er	  það	  sem	  kemst	  næst	  persónulegu	  viðtali	  (Judd,	  Smith	  og	  Kidder,	  
1991).	  Símaviðtölum	  fylgir	  einnig	  minni	  kostnaður,	  framkvæmd	  verður	  oft	  hraðari	  og	  

svörun	  betri	  en	  fæst	  með	  hefðbundnum	  spurningalistakönnum	  (Ary,	  o.fl.,	  2006).	  Helsti	  

galli	  símaviðtala	  er	  sá	  að	  ekki	  er	  hægt	  að	  lesa	  í	  svör	  viðmælenda	  í	  gegnum	  

líkamstjáningu	  þeirra	  (Judd,	  o.fl.,	  1991).	  En	  þar	  sem	  um	  megindlega	  aðferð	  er	  að	  ræða	  
ætti	  slík	  tjáning	  ekki	  að	  skipta	  miklu	  í	  þessari	  rannsókn.	  

3.1.3	  Þýði	  	  

Lagt	  var	  upp	  með	  að	  fá	  sem	  besta	  yfirsýn	  yfir	  stöðu	  lífsleikni	  á	  öllum	  aldursstigum	  
grunnskóla.	  Því	  var	  ákveðið	  að	  hafa	  samband	  við	  alla	  grunnskóla	  sem	  starfræktir	  voru	  á	  

Íslandi	  skólaárið	  2015	  til	  2016.	  	  

Upplýsingar	  fengust	  um	  fjölda	  grunnskóla	  hjá	  Sambandi	  íslenskra	  sveitarfélaga	  fyrir	  

skólaárið	  2015	  -‐	  2016.	  Þau	  gögn	  sýndu	  að	  176	  grunnskólar	  væru	  starfræktir	  á	  landsvísu	  
en	  þegar	  farið	  var	  af	  stað	  í	  gagnaöflun	  kom	  í	  ljós	  að	  nokkrir	  skólar	  höfðu	  sameinast	  en	  

höfðu	  sérskráningu	  í	  gögnum	  Sambands	  íslenskra	  sveitarfélaga.	  Einnig	  var	  einn	  

grunnskóli	  í	  gögnunum	  ekki	  starfræktur	  lengur	  ásamt	  því	  að	  tveir	  grunnskólar	  voru	  ekki	  

skráðir	  í	  gögnin.	  Upplýsingar	  um	  þá	  skóla	  sem	  vantaði	  í	  upphaflegu	  gögnin	  fengust	  ekki	  
fyrr	  en	  að	  gagnaöflun	  var	  lokið.	  Miðað	  við	  þessar	  upplýsingar	  skráist	  heildarfjöldi	  

grunnskóla	  á	  landsvísu	  168	  í	  þessari	  rannsókn	  (Samband	  íslenskra	  sveitafélaga,	  2017).	  

Sem	  fyrr	  segir	  var	  lagt	  upp	  með	  að	  hafa	  samband	  við	  alla	  grunnskóla	  landsins	  og	  er	  

rannsóknin	  því	  þýðisrannsókn.	  Í	  því	  felst	  að	  rannsóknin	  er	  ekki	  byggð	  á	  hefðbundnu	  
úrtaki	  heldur	  er	  reynt	  að	  ná	  til	  flestra	  innan	  þýðisins.	  Kostir	  þess	  að	  notast	  við	  

þýðisrannsókn	  er	  sú	  að	  yfirsýnin	  verður	  góð	  og	  niðurstöður	  gagnagreiningar	  ættu	  að	  
gefa	  skýra	  mynd	  af	  stöðu	  skólanna	  og	  er	  alhæfingargildið	  mikið	  (Hoyle,	  Harris	  og	  Judd,	  

2002;	  Neuman,	  2006).	  

3.2	  Framkvæmd	  rannsóknar	  
Við	  framkvæmd	  símaviðtala	  var	  byrjað	  á	  að	  hringja	  í	  grunnskóla	  landsins	  og	  óskað	  

eftir	  samtali	  við	  skólastjórnanda.	  Könnunin	  var	  kynnt	  fyrir	  viðkomandi	  og	  vel	  hugað	  að	  

því	  að	  allir	  fengju	  svipaða	  kynningu	  og	  upplýsingar	  um	  rannsóknina.	  Kannað	  var	  hvort	  

skólastjórnendur	  væru	  sjálfir	  í	  stakk	  búnir	  til	  að	  veita	  upplýsingar	  um	  þá	  

lífsleiknikennslu	  sem	  færi	  fram	  í	  skólanum	  eða	  hvort	  þeir	  vildu	  heldur	  útnefna	  fulltrúa	  á	  
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vegum	  skólans	  sem	  þeir	  teldu	  að	  hefðu	  góða	  yfirsýn	  yfir	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  í	  

skólanum	  og	  gætu	  þá	  svarað	  spurningalistanum	  fyrir	  hönd	  skólans.	  	  

Í	  fyrsta	  símtalinu	  var	  samið	  um	  annað	  símtal	  við	  þá	  skólastjórnendur	  sem	  ætluðu	  

sjálfir	  að	  svara	  svo	  þeir	  gætu	  aflað	  sér	  þeirra	  gagna	  sem	  til	  þurfti.	  Ef	  skólastjórnendur	  

óskuðu	  eftir	  að	  útnefna	  fulltrúa	  fyrir	  hönd	  skólans	  þá	  fengust	  upplýsingar	  um	  

viðkomandi	  aðila	  yfirleitt	  strax	  í	  fyrsta	  símtali.	  Þegar	  búið	  var	  að	  ná	  í	  þann	  fulltrúa	  fór	  

sama	  ferli	  í	  gang	  og	  með	  skólastjórnanda,	  það	  er	  að	  rannsakandi	  óskaði	  eftir	  að	  fá	  að	  
hafa	  samband	  aftur	  eftir	  að	  viðmælandi	  hefði	  aflað	  sér	  upplýsinga	  um	  það	  lífsleiknistarf	  

sem	  var	  í	  skólanum.	  Í	  örfáum	  tilfellum	  óskuðu	  viðmælendur	  eftir	  því	  að	  svara	  

spurningalistanum	  strax.	  Ef	  skólastjórnendur	  óskuðu	  eftir	  fengu	  þeir	  frekari	  upplýsingar	  
um	  könnun	  í	  gegnum	  tölvupóst	  frá	  Embættis	  landlæknis.	  	  

Í	  öllum	  tilvikum	  var	  það	  rannsakandi	  sem	  kynnti	  könnunina	  og	  tilgang	  hennar	  ásamt	  

því	  að	  vera	  spyrill	  í	  þeim	  símtölum	  sem	  fóru	  fram	  við	  gagnaöflum.	  	  

3.3.	  Úrvinnsla	  gagna	  	  
Alls	  tóku	  153	  grunnskólar	  þátt	  í	  rannsókninni	  eða	  91%	  allra	  grunnskóla	  landsins.	  Þrír	  
skólastjórnendur	  báðust	  undan	  þátttöku	  og	  tíu	  skólar	  fengu	  kynningu	  en	  ekki	  náðist	  

aftur	  í	  þá	  til	  að	  leggja	  fyrir	  þá	  könnunina.	  Að	  lokum	  voru	  tveir	  grunnskólar	  sem	  ekki	  var	  

haft	  samband	  við	  þar	  sem	  þeir	  voru	  ekki	  í	  þeim	  gögnum	  sem	  fengust	  frá	  Sambandi	  
íslenskra	  sveitarfélaga.	  Því	  náðist	  að	  kynna	  rannsóknina	  fyrir	  166	  skólastjórnendum	  eða	  

öðrum	  fulltrúum	  í	  gegnum	  síma	  af	  þeim	  168	  grunnskólum	  sem	  starfræktir	  eru	  á	  
landsvísu.	  	  

Svör	  við	  spurningum	  úr	  símaviðtölum	  voru	  upphaflega	  handskráð	  og	  síðar	  færð	  yfir	  í	  

tölvuforritið	  Excel.	  Tölfræðileg	  úrvinnsla	  fór	  einnig	  fram	  í	  Excel	  þar	  sem	  niðurstöður	  

byggja	  á	  einföldum	  tölfræðiútreikningum.	  Rannsóknin	  er	  fyrst	  og	  fremst	  lýsandi	  
kortlagning	  á	  stöðu	  lífsleikni	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Unnið	  var	  með	  niðurstöður	  í	  texta,	  

töflum	  og	  myndum	  og	  eru	  þær	  kynntar	  í	  niðurstöðukafla	  þessa	  verkefnis.	  	  
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4 Niðurstöður	  	  

4.1 Viðmælendur	  	  
Skólastjórnendur	  voru	  í	  miklum	  meirihluta	  þeirra	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Af	  öllum	  

viðmælendum	  voru	  skólastjórnendur	  í	  kringum	  60%	  þeirra	  sem	  svöruðu	  og	  

aðstoðarskólastjórnendur	  um	  26%.	  Mynd	  1	  sýnir	  nánari	  útlistun	  á	  stöðu	  viðmælenda	  
innan	  skólanna	  sem	  tóku	  þátt.	  

	  

	  

Mynd	  1	  –	  Staða	  viðmælenda	  

4.2 Lífsleiknikennsla	  
Hér	  verða	  dregnar	  saman	  niðurstöður	  er	  varða	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins.	  	  

Greint	  er	  frá	  niðurstöðum	  um	  hverjir	  það	  eru	  sem	  koma	  að	  kennslu	  lífsleikni	  í	  

skólunum,	  hversu	  margar	  kennslustundir	  voru	  kenndar	  á	  viku	  á	  hverju	  skólastigi	  fyrir	  sig	  

og	  hvernig	  umgjörð	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landins	  var	  háttað,	  það	  er	  hvort	  
skólar	  hafi	  sett	  áherslur	  og	  markmið	  lífsleiknikennslu	  í	  skólanámskrá	  og	  hvort	  gerð	  hafi	  

verið	  sérstök	  lífsleikniáætlun	  til	  að	  halda	  utan	  um	  markmið	  og	  áherslur	  

lífsleiknistarfsins.	  

4.2.1	  Hverjir	  kenna	  

Viðmælendur	  voru	  spurðir	  hverjir	  það	  væru	  sem	  fara	  með	  lífsleiknikennslu	  í	  skólanum	  
(sjá	  mynd	  2).	  Langalgengast	  var	  að	  umsjónarkennari	  sæi	  um	  lífsleiknikennslu	  eða	  í	  
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71,9%	  tilfella	  (110	  skólar	  af	  153).	  Þrír	  grunnskólar	  höfðu	  sérstakan	  lífsleiknikennara	  sem	  

sáu	  alfarið	  um	  lífsleiknikennslu	  á	  öllum	  aldursstigum	  og	  í	  níu	  skólum	  sáu	  

umsjónarkennari	  og	  lífsleiknikennari	  um	  kennsluna	  saman.	  Átta	  viðmælendur	  (5,2%)	  
sögðu	  að	  enginn	  fastur	  kennari	  sæi	  um	  lífsleiknikennslu	  í	  skólanum.	  

	  

	  

Mynd	  2	  -‐	  Hverjir	  kenna	  lífsleikni	  

	  

4.2.2	  Fjöldi	  kennslustunda	  	  

Niðurstöður	  sýndu	  að	  langflestir	  skólar	  eða	  85%	  voru	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  

lífsleiknikennslu	  en	  12%	  sögðust	  ekki	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  slíka	  kennslu.	  Þá	  

voru	  3%	  skólanna	  sem	  sögðust	  bæði	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  og	  lotur	  sem	  samsvara	  
einni	  kennslustund	  á	  viku.	  
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Mynd	  3	  -‐	  Afmarkaður	  tími	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  

	  

Af	  þeim	  sem	  höfðu	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  kennsluna	  voru	  flestir	  með	  slíkan	  tíma	  á	  

öllum	  aldursstigum	  (sjá	  mynd	  4)	  eða	  134	  skólar.	  	  Sex	  skólar	  voru	  eingöngu	  með	  

afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  lífsleikni	  á	  yngsta	  stigi	  skólans	  og	  þrír	  skólar	  eingöngu	  á	  elsta	  stigi.	  
Þá	  sögðust	  tveir	  skólar	  eingöngu	  vera	  með	  lífsleiknikennslu	  á	  yngsta-‐	  og	  miðstigi	  og	  sex	  

skólar	  eingöngu	  með	  kennslu	  á	  mið-‐	  og	  elsta	  stigi.	  Tveir	  viðmælendur	  sögðust	  ekki	  vita	  

hvort	  afmarkaður	  tími	  væri	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  í	  skólanum.	  	  

Hér	  er	  tekið	  tillit	  til	  þeirra	  skóla	  sem	  eru	  bara	  með	  kennslu	  á	  ákveðnum	  skólastigum,	  

það	  er	  ef	  skólar	  eru	  eingöngu	  með	  kennslu	  á	  elsta	  stigi	  skráist	  það	  sem	  kennsla	  á	  öllum	  

skólastigum	  viðkomandi	  skóla.	  

	  

	  

Mynd	  4	  -‐	  Er	  afmarkaður	  tími	  fyrir	  lífsleikni	  á	  öllum	  aldurstigum	  
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Til	  þess	  að	  fá	  yfirsýn	  yfir	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  er	  mikilvægt	  að	  sjá	  hversu	  margar	  

kennslustundir	  voru	  kenndar	  á	  hverju	  aldurstigi	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Myndir	  5,	  6	  og	  
7	  sýna	  fjölda	  kennslustunda	  á	  hverju	  aldurstigi.	  Þeir	  skólar	  sem	  tóku	  þátt	  voru	  ekki	  allir	  

með	  kennslu	  á	  öllum	  aldursstigum	  hjá	  sér.	  Þær	  upplýsingarnar	  sem	  gefnar	  eru	  upp	  á	  

myndum	  5,	  6	  og	  7	  sýna	  niðurstöður	  eftir	  að	  búið	  er	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  þeim	  þáttum.	  	  

4.2.2.3	  Yngsta	  stig	  	  
Sex	  grunnskólar	  af	  þeim	  153	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  sögðust	  ekki	  vera	  með	  yngsta	  

stig	  í	  skólanum	  og	  er	  tekið	  tillit	  til	  þess	  hér	  að	  neðan.	  Eins	  og	  sjá	  má	  á	  mynd	  5	  var	  lang	  

algengast	  að	  skólarnir	  væru	  með	  eina	  kennslustund	  á	  viku	  fyrir	  nemendur	  á	  yngsta	  stigi	  

eða	  102	  skólar	  (69%).	  Tuttugu	  og	  þrír	  skólar	  (15,7%)	  höfðu	  ekki	  neinn	  afmarkaðan	  tíma	  

í	  lífsleiknikennslu	  á	  yngsta	  stigi.	  Þá	  voru	  12	  	  grunnskólar	  með	  tvær	  afmarkaðar	  
kennslustundir	  í	  viku	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  og	  einn	  skóli	  var	  með	  fimm	  afmarkaðar	  

lífsleiknikennslustundir	  í	  viku	  á	  yngsta	  stigi.	  

	  

	  

Mynd	  5	  -‐	  Afmarkaðar	  kennslustundir	  á	  yngsta	  stig	  

4.2.2.4	  Miðstig	  

Níu	  skólar	  voru	  ekki	  með	  kennslu	  á	  miðstigi	  og	  er	  tekið	  tillit	  til	  þeirra	  upplýsinga	  í	  
niðurstöðum	  hér.	  Mynd	  6	  sýnir	  fjölda	  kennslustunda	  í	  lífsleikni	  á	  miðstigi	  í	  grunnskólum	  

landsins.	  Þar	  var	  fjöldi	  kennslustunda	  svipaður	  og	  á	  yngsta	  stigi.	  Flestir	  grunnskólar	  voru	  
með	  eina	  kennslustund	  á	  viku	  og	  15	  skólar	  voru	  með	  tvær	  afmarkaðar	  kennslustundir	  á	  
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viku.	  Þrír	  skólar	  höfðu	  þrjá	  afmarkaða	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  í	  viku	  hverri	  og	  einn	  

skóli	  var	  með	  heilar	  fimm	  afmarkaðar	  kennslustundir.	  Átján	  skólar	  (12,5%)	  voru	  hins	  

vegar	  ekki	  með	  neinn	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  kennslu	  í	  lífsleikni.	  

	  

	  

Mynd	  6	  -‐	  Afmarkaðar	  kennslustundir	  á	  miðstigi	  

	  

4.2.2.5	  Elsta	  stig	  	  

Á	  mynd	  7	  má	  sjá	  að	  á	  elsta	  stigi	  voru	  97	  (72%)	  skólanna	  með	  eina	  afmarkaða	  
kennslustund	  í	  lífsleikni	  í	  viku	  hverri	  á	  meðan	  16	  skólar	  höfðu	  engan	  afmarkaðan	  tíma	  

fyrir	  lífsleiknikennslu	  á	  elsta	  stigi	  (12%).	  Fjórir	  skólar	  voru	  með	  eina	  og	  hálfa	  afmarkaða	  

kennslustund	  á	  viku	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  og	  13	  skólar	  voru	  með	  tvær	  kennslustundir.	  

Þá	  voru	  þrír	  skólar	  með	  þrjár	  kennslustundir	  og	  tveir	  skólar	  með	  fimm	  afmarkaðar	  

kennslustundir	  á	  viku	  í	  lífsleikni	  fyrir	  elsta	  stig.	  Af	  153	  skólum	  í	  rannsókninni	  voru	  18	  

skólar	  ekki	  með	  kennslu	  á	  elsta	  stigi	  og	  því	  eiga	  þessar	  niðurstöður	  aðeins	  við	  þá	  135	  

skóla	  sem	  eru	  með	  kennslu	  á	  elsta	  stigi.	  
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Mynd	  7	  -‐	  Afmarkaðar	  kennslustundir	  á	  elsta	  stigi	  

	  

4.2.3	  Umgjörð	  lífsleiknikennslu	  	  

Til	  að	  fá	  heildarsýn	  yfir	  stöðu	  lífsleiknikennslu	  í	  grunnskólum	  landsins	  er	  mikilvægt	  að	  fá	  

upplýsingar	  um	  hvernig	  umgjörð	  starfsins	  er	  háttað.	  Það	  er,	  hvort	  skólar	  hafi	  sett	  

áherslur	  og	  markmið	  lífsleiknikennslu	  í	  skólanámskrá	  og	  hvort	  gerð	  hafi	  verið	  sérstök	  
lífsleikniáætlun	  til	  að	  halda	  utan	  um	  markmið	  og	  áherslur	  lífsleiknistarfsins.	  

Af	  þeim	  153	  skólum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  höfðu	  106	  skólar	  (69,3%)	  sett	  

markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  fram	  í	  skólanámskrá,	  en	  45	  (29,4%)	  höfðu	  ekki	  gert	  það	  
(sjá	  mynd	  8).	  Viðmælendur	  frá	  tveimur	  skólum	  (1,3%)	  höfðu	  ekki	  þekkingu	  á	  því	  hvort	  

slík	  markmið	  eða	  áherslur	  hefðu	  verið	  sett	  fram	  í	  skólanámskrá	  í	  þeirra	  skólum.	  	  
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Mynd	  8	  -‐	  Markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  

	  

Flestir	  skólar	  virtust	  því	  leggja	  áherslu	  á	  að	  setja	  fram	  markmið	  og	  áherslur	  lífsleikni	  í	  

skólanámskrá	  hjá	  sér	  en	  þó	  hefur	  þriðjungur	  grunnskóla	  ekki	  slíka	  umgjörð	  um	  

lífsleiknistarf	  sitt.	  	  

Þegar	  þátttakendur	  voru	  spurðir	  um	  hvort	  gerð	  hafi	  verið	  sérstök	  lífsleikniáætlun	  við	  

skólann	  eru	  niðurstöður	  á	  aðra	  leið.	  Aðeins	  28	  grunnskólar	  (18,3%)	  höfðu	  gert	  slíka	  
áætlun	  en	  mikill	  meirihluti	  skólanna	  (124	  skólar	  eða	  81%)	  höfðu	  ekki	  gert	  það	  (sjá	  mynd	  
9).	  	  

	  

Mynd	  9	  -‐	  Lífsleikniáætlun	  

Já	  
69%	  

Nei	  
30%	  

Veit	  ekki	  
1%	  

Hafa	  markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  verið	  sea	  fram	  í	  
skólanámskrá	  	  

18%	  

81%	  

1%	  

Hefur	  verið	  gerð	  sérstök	  lífsleikniáætlun	  við	  
skólann	  ?	  

Já	   Nei	   Já	  á	  elsta	  s�gi	  
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4.3 Námsefni	  
Hluti	  af	  rannsókninni	  var	  að	  komast	  að	  því	  hvort	  tiltekið	  námsefni	  eða	  

heildarskólanálgun	  væri	  notað	  í	  skólunum	  sem	  hefði	  það	  að	  markmiði	  að	  efla	  atferlis-‐,	  

félagslega-‐	  og	  tilfinningalega	  færni	  nemenda.	  Þá	  var	  bæði	  verið	  að	  leita	  eftir	  hvort	  
afmarkað	  námsefni	  væri	  notað,	  sem	  aðeins	  væri	  kennt	  í	  kennslustundum,	  og	  svo	  

heildarskólanálgun,	  sem	  væri	  þá	  eitthvert	  kerfi	  eða	  hugmyndafræði	  sem	  næði	  til	  

skólastarfsins	  í	  heild.	  	  

Þær	  niðurstöður	  sem	  hér	  eru	  birtar	  sýna	  stöðu	  íslenskra	  grunnskóla	  skólaárið	  2015	  

til	  2016	  er	  varðar	  námsefni	  í	  hverjum	  árgangi	  fyrir	  sig.	  Hér	  eru	  niðurstöður	  reiknaðar	  líkt	  

og	  fyrr	  út	  frá	  þeim	  skólum	  sem	  voru	  þátttakendur	  í	  rannsókninni	  en	  tekið	  er	  mið	  af	  því	  

að	  ekki	  eru	  allir	  skólar	  með	  kennslu	  á	  öllum	  skólastigum.	  

4.3.1.	  Staða	  skólanna	  

Mynd	  10	  sýnir	  stöðu	  skólanna	  er	  varðar	  notkun	  námsefnis	  í	  lífsleiknikennslu	  frá	  1.	  -‐	  10.	  

bekk.	  

	  

Mynd	  10	  -‐	  Hlutfall	  grunnskóla	  sem	  notast	  við	  námsefni	  

	  

Á	  mynd	  10	  sést	  vel	  hvernig	  nýting	  á	  námsefni	  til	  lífsleiknikennslu	  verður	  sífellt	  minni	  

eftir	  því	  sem	  lengra	  líður	  á	  skólagöngu	  barnanna,	  þannig	  að	  þegar	  komið	  er	  í	  10.	  bekk	  

eru	  aðeins	  15,7%	  skóla	  með	  sérstakt	  námsefni	  í	  lífsleikni.	  	  	  
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Í	  töflu	  4	  má	  sjá	  fjölda	  skóla	  sem	  notast	  við	  námsefni	  í	  hverri	  bekkjardeild.	  Tekið	  

er	  í	  sundur	  hversu	  margir	  skólar	  voru	  með	  námsefni	  og	  hversu	  margir	  skólar	  voru	  með	  

tvö	  eða	  fleiri	  námsefni	  eða	  kennslugögn	  í	  lífsleikni.	  	  

	  

Tafla	  4	  –	  Heildarfjöldi	  námsefnis	  

	  
	  

Tafla	  5	  –	  Heildarfjöldi	  námsefnis	  titla	  í	  hverjum	  árgangi	  

	  
	  

Í	  töflu	  5	  má	  sjá	  hversu	  margar	  tegundir	  námsefnis	  eru	  í	  hverjum	  árgangi	  skólanna,	  

skólaárið	  2015	  –	  2016.	  Þar	  má	  sjá	  að	  á	  elsta	  stigi	  grunnskólanna	  eru	  flestir	  

námsefnistitlar	  notaðir	  í	  lífsleiknikennslu	  en	  fæstir	  eru	  þeir	  á	  yngsta	  stigi.	  Þá	  eru	  þrettán	  

námsefnis	  tegundir	  notaðar	  fyrir	  heildarskólanálgun	  í	  öllum	  grunnskólunum.	  	  

4.3.2	  Námsefni	  á	  	  yngsta	  stigi	  

Athugað	  var	  hvaða	  námsefni	  væri	  algengast	  á	  yngsta	  stigi	  meðal	  þeirra	  skóla	  sem	  

notuðu	  eitthvað	  námsefni	  til	  lífsleiknikennslu	  (sjá	  töflu	  6).	  Vinir	  Zippýs	  reyndist	  vera	  það	  
námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  á	  öllu	  yngsta	  stigi	  en	  31	  skóli	  notaði	  það	  á	  yngsta	  stigi.	  

Næst	  algengast	  var	  að	  skólarnir	  notuðu	  Art	  og	  Spor.	  	  
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Tafla	  6	  –	  Námsefni	  á	  yngsta	  stigi	  

	  
	  

Hér	  fyrir	  neðan	  verður	  útlistað	  nánar	  hvaða	  námsefni	  var	  mest	  notað	  í	  hverjum	  bekk.	  

Mynd	  11	  sýnir	  það	  námsefni	  sem	  var	  mest	  notað	  í	  1.	  bekk	  á	  landsvísu,	  en	  þar	  voru	  28	  
grunnskólar	  (47%)	  af	  þeim	  60	  sem	  notuðust	  við	  námefni	  í	  lífsleiknikennslu	  sinni	  að	  nýta	  

sér	  Vini	  Zippýs.	  Níu	  skólar	  (15%)	  notuðu	  Spor	  og	  10%	  notuðu	  Art,	  Tíslu	  eða	  Stig	  af	  stigi.	  

	  

	  

Mynd	  11	  –	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  1.	  bekk	  	  

	  

Í	  2.	  bekk	  var	  það	  sama	  upp	  á	  teningnum	  en	  þar	  voru	  27	  skólar	  af	  58	  skólum,	  sem	  

notuðu	  námsefni	  í	  lífsleiknikennslu	  sinni	  skólaárið	  2015	  –	  2016,	  sem	  notuðu	  Vini	  Zippýs	  

(sjá	  mynd	  12).	  

	  

Námsefni
Fjöldi.skóla.sem.
notar.efnið.í.

1.bekk

Vinir.Zippý 28

Art 6

Spor 9

Stig.af.stigi 6

Tísla. 6

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.yngsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.
notar.efnið.í.

2.bekk

27

8

9

6

4

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.yngsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.
notar.efnið.í.

3.bekk

23

12

8

5

3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.yngsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.
notar.efnið.í.

4.bekk

11

7

7

5

2

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.yngsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.notar..
efnið.á.yngsta.stigi

31

16

11

7

6

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.yngsta.stigi
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Mynd	  12	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  2.	  bekk	  

	  

Þegar	  námsefnið	  er	  skoðað	  fyrir	  3.bekk	  má	  sjá	  að	  40%	  grunnskóla	  notuðu	  Vini	  

Zippýs	  í	  lífsleiknikennslu	  sinni,	  21%	  notuðu	  Art,	  14%	  Spor,	  9%	  Stig	  af	  stigi	  og	  5%	  
skólanna	  Tíslu	  (sjá	  mynd	  13).	  Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  eru	  þetta	  ekki	  allt	  	  

námsefnið	  sem	  nefnt	  var	  en	  hér	  eru	  einungis	  birt	  það	  námsefni	  sem	  var	  oftast	  notað.	  	  

	  

	  

Mynd	  13	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  3.	  bekk	  
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Aðeins	  voru	  47	  grunnskólar	  með	  lífsleikninámsefni	  fyrir	  nemendur	  sína	  í	  4.bekk	  og	  

af	  þeim	  notuðust	  23%	  við	  Vini	  Zippý,	  15%	  notuðu	  annars	  vegar	  ART	  og	  hins	  vegar	  Spor,	  
11%	  nýttu	  Stig	  af	  stigi	  og	  4%	  skólanna	  sem	  notuðust	  við	  Tíslu	  (sjá	  mynd	  14).	  

	  

	  

Mynd	  14	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  4.	  bekk	  

	  

4.3.3	  Námsefni	  á	  miðstigi	  	  

Í	  töflu	  7	  má	  sjá	  það	  námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  í	  kennslu	  lífsleikni	  á	  miðstigi	  
grunnskólanna.	  Á	  miðstigi	  voru	  44	  skólar	  sem	  sögðust	  vera	  með	  námsefni	  í	  5.	  bekk,	  53	  
skólar	  í	  6.	  bekk	  og	  44	  í	  7.	  bekk	  og	  byggja	  þessar	  niðurstöður	  því	  aðeins	  á	  þeim	  skólum.	  

	  

Tafla	  7	  –	  Námsefni	  á	  miðstigi	  

	  
	  

Námsefni Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.5.bekk

Ertu.?. 8

Art 10

Samskipti.stúlkna 4

Að.vaxa.úr.grasi.(Lions.
Quest)

5

Litli.kompás 3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.miðstigi

Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.6.bekk

12

13

8

6

3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.miðstigi

Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.7.bekk

11

6

7

5

3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.miðstigi

Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.á..miðstigi

16

19

9

6

3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.miðstigi
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Á	  miðstigi	  var	  námsefnið	  Ertu	  ?	  algengast	  en	  16	  skólar	  nýttu	  sér	  það	  á	  miðstigi	  

grunnskólanna.	  Þar	  á	  eftir	  komu	  Art	  sem	  var	  notað	  til	  kennslu	  á	  miðstigi	  í	  19	  

grunnskólum.	  Samskipti	  stúlkna,	  Að	  vaxa	  úr	  grasi	  og	  Litli	  kompás	  fylgdu	  þar	  á	  eftir.	  	  

Hér	  fyrir	  neðan	  má	  sjá	  niðurstöður	  fyrir	  hvern	  bekk	  á	  miðstigi.	  	  

	  

	  

Mynd	  15	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  5.	  bekk	  

	  

Í	  5.	  bekk	  var	  Art	  það	  námsefni	  sem	  mest	  var	  notað.	  Tíu	  skólar	  greindu	  frá	  því	  að	  þeir	  
notuðust	  við	  það	  efni,	  eða	  23%	  af	  þeim	  skólum	  sem	  nýttu	  eitthvað	  námsefni	  til	  

lífsleiknikennslu	  í	  5.	  bekk	  (sjá	  mynd	  15).	  Þar	  á	  eftir	  kemur	  Ertu?,	  sem	  18%	  skólanna	  

nýttu	  við	  kennslu	  í	  lífsleikni	  í	  5.bekk,	  það	  er	  af	  þeim	  skólum	  sem	  notuðust	  við	  námsefni	  

til	  lífsleiknikennslu	  í	  þeim	  árgangi.	  	  

Á	  mynd	  16	  má	  sjá	  það	  námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  í	  lífsleiknikennslu	  í	  6.bekk.	  	  

Þar	  er	  Art	  einnig	  það	  námsefni	  sem	  var	  mest	  notað,	  en	  25%	  af	  þeim	  grunnskólum	  sem	  

nýttu	  sér	  námsefni	  í	  lífsleiknikennslu,	  notuðu	  Art.	  Þá	  voru	  23%	  skólanna	  með	  Ertu?,	  15%	  
með	  Samskipti	  stúlkna,	  11%	  Að	  vaxa	  úr	  grasi	  (Lions	  Quest)	  og	  6%	  Litla	  kompás.	  	  
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Mynd	  16	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  6.	  bekk	  

	  

Á	  mynd	  17	  má	  sjá	  það	  námsefni	  sem	  var	  mest	  notað	  í	  7.bekk.	  Þar	  var	  námsefnið	  Ertu?	  

vinsælast	  en	  25%	  þeirra	  grunnskóla	  sem	  notuðust	  við	  námsefni	  í	  lífsleikni	  í	  7.	  bekk	  
notuðu	  það.	  Þá	  nýttu	  16%	  skólanna	  námsefnið	  Samskipti	  stúlkna	  og	  14%	  Art.	  	  	  

	  

Mynd	  17	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  7.	  bekk	  
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4.3.4	  Námsefni	  á	  elsta	  stigi	  

Eins	  og	  sjá	  mátti	  í	  töflu	  4	  hér	  að	  ofan,	  voru	  einungis	  36	  skólar	  með	  sérstakt	  námsefni	  í	  
lífsleiknikennslu	  sinni	  í	  8.	  bekk,	  33	  í	  9.	  bekk	  og	  24	  í	  10.	  bekk.	  Niðurstöður	  hér	  fyrir	  neðan	  

byggja	  á	  svörum	  frá	  þeim	  skólum.	  	  

	  

Tafla	  8	  –	  Námsefni	  á	  elsta	  stigi	  	  

	  
	  

Í	  töflu	  8	  má	  sjá	  það	  námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  í	  kennslu	  lífsleikni	  á	  elsta	  stigi.	  Það	  

námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  á	  elsta	  stigi	  var	  námsefnið	  Ertu?	  en	  
það	  var	  notað	  í	  átta	  skólum.	  Klárari	  en	  þú	  heldur	  var	  notað	  af	  fimm	  skólum,	  Samskipti	  
stúlkna,	  Art	  og	  Kompás	  voru	  notuð	  í	  kennslu	  í	  fjórum	  skólum	  á	  elsta	  stigi.	  	  

	  

Í	  8.	  bekk	  var	  algengast	  að	  skólar	  notuðu	  námsefnið	  Ertu?	  eða	  sex	  skólar	  (17%)	  af	  

þeim	  skólum	  sem	  sögðust	  vera	  með	  námsefni.	  Fjórir	  skólar	  (11%)	  notuðu	  námsefnið	  

Samskipti	  stúlkna	  og	  þar	  á	  eftir	  voru	  þrír	  skólar	  með	  Klárari	  en	  þú	  heldur,	  Art	  og	  
Kompás.	  	  

	  

Námsefni Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.8.bekk

Ertu.?. 6

Klárari.en.þú.heldur.. 3

Art 3

Samskipti.stúlkna 4

Kompás 3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.elsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.9.bekk

3

3

4

3

3

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.elsta.stigi

Fjöldi.skóla.sem.notar.
efnið.í.10.bekk

1

3

1

1

2

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.elsta.stigi
Fjöldi.skóla.sem.
notar.efnið.á.elsta.

stigi.

8

5

4

4

4

Algengasta.námsefni.til.lífsleiknikennslu.á.elsta.stigi
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Mynd	  18	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  8.	  bekk	  

	  

Það	  efni	  sem	  mest	  var	  notað	  við	  lífsleiknikennslu	  í	  9.	  bekk	  var	  Art	  en	  12%	  skóla	  nýttu	  

sér	  það	  námsefni	  (sjá	  mynd	  19).	  Ertu?,	  Klárari	  en	  þú	  heldur,	  Samskipti	  stúlkna	  og	  

Kompás	  var	  síðan	  notað	  í	  9%	  skólanna	  hvert.	  

	  

	  

Mynd	  19	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  9.	  bekk	  
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Á	  mynd	  20	  má	  sjá	  að	  Klárari	  en	  þú	  heldur	  var	  algengasta	  námsefnið	  í	  lífsleiknikennslu	  í	  

10.	  bekk	  en	  það	  var	  þó	  bara	  notað	  í	  þremur	  skólum,	  þar	  á	  eftir	  kom	  Kompás	  sem	  notað	  

var	  í	  tveimur	  skólum.	  Námsefnið	  sem	  birtist	  á	  mynd	  20	  er	  það	  sem	  notað	  var	  af	  fleiri	  en	  
einum	  skóla,	  hitt	  námsefnið	  sem	  viðmælendur	  nefndu,	  var	  eingöngu	  notað	  í	  einum	  

skóla	  hvert.	  	  

	  

Mynd	  20	  -‐	  Fjöldi	  skóla	  sem	  nota	  námsefnið	  í	  10.	  bekk	  

	  

4.3.5	  Heildarskólanálgun	  	  

Alls	  sögðust	  113	  skólar	  af	  þeim	  153	  sem	  tóku	  þátt	  í	  könnuninni	  vera	  með	  
heildarskólanálgun	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  í	  sínum	  skóla,	  eða	  tæp	  74%	  allra	  

þátttakenda.	  Tuttugu	  og	  fjórir	  skólar	  voru	  með	  tvenns	  konar	  heildarskólanálgun	  á	  sama	  

tíma.	  Á	  mynd	  21	  má	  sjá	  þau	  fimm	  kerfi	  sem	  mest	  voru	  notuð	  í	  grunnskólunum	  skólaárið	  

2015	  –	  2016.	  	  

Þar	  má	  sjá	  að	  Olweusaráætlunin	  var	  sú	  nálgun	  sem	  mest	  var	  notuð	  en	  af	  þeim	  113	  

skólum	  sem	  sögðust	  vera	  með	  heildarskólanálgun	  voru	  39%	  sem	  notuðu	  Olweus.	  
Uppeldi	  til	  ábyrgðar	  kemur	  næst	  í	  röðinni	  en	  35%	  skólanna	  nýttu	  sér	  þá	  nálgun.	  Hér	  er	  

það	  talið	  saman	  með	  Uppbyggingarstefnunni	  en	  um	  er	  að	  ræða	  sama	  kerfið	  sem	  
gengur	  nú	  undir	  heitinu	  Uppeldi	  til	  ábyrgðar	  (Guðlaug	  Erla	  Gunnarsdóttir	  og	  Magni	  

Hjálmarsson,	  2007).	  
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Mynd	  21	  -‐	  Heildarskólanálgun	  

	  

Viðmælendur	  voru	  einnig	  spurðir	  hvort	  skólarnir	  væru	  að	  gera	  eitthvað	  annað	  til	  að	  

bæta	  skólabrag,	  samskipti	  o.s.frv.	  en	  það	  sem	  hafði	  komið	  fram	  áður	  í	  viðtalinu.	  Það	  

voru	  mörg	  og	  ólík	  svör	  sem	  komu	  fram.	  Margir	  töluðu	  um	  að	  það	  væri	  stöðugt	  verið	  að	  
vinna	  með	  samskipti	  innan	  skólans	  og	  einnig	  nefndu	  margir	  að	  verið	  væri	  að	  efla	  

jákvæðni	  í	  skólanum	  en	  ekki	  voru	  nefnd	  sérstök	  prógröm	  eða	  námsefni	  í	  því	  samhengi.	  

Viðmælendur	  nefndu	  margir	  að	  skólinn	  fengi	  reglulega	  gestafyrirlesara	  og	  	  margir	  
sögðust	  vera	  með	  fasta	  samveru	  eða	  söngstundir.	  	  

Þá	  voru	  12	  viðmælendur	  sem	  nefndu	  að	  skólinn	  þeirra	  væri	  heilsueflandi	  skóli,	  17	  

sögðust	  vera	  með	  vinaliðaverkefni	  og	  36	  skólar	  nefndu	  að	  þeir	  væru	  með	  bekkjarfundi	  í	  

skólanum.	  

4.4.	  Upplifun	  viðmælenda	  	  
Viðmælendur	  voru	  beðnir	  um	  að	  leggja	  mat	  á	  þá	  kennslu	  og	  þjálfun	  sem	  ætti	  sér	  stað	  

innan	  skólanna	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni,	  það	  er	  hvort	  hún	  væri	  nægilega	  

mikil	  og	  nægilega	  markviss	  hjá	  þeim.	  Þetta	  voru	  þær	  spurningar	  sem	  viðmælendur	  

stöldruðu	  helst	  við	  og	  virtust	  eiga	  erfitt	  með	  að	  leggja	  mat	  á.	  	  

Mjög	  algengt	  var	  að	  þátttakendur	  veltu	  fyrir	  sér	  hvað	  væri	  nægilega	  mikil	  þjálfun	  

og/eða	  kennsla	  og	  margir	  nefndu	  að	  í	  samfélagi	  eins	  og	  okkar	  í	  dag	  væri	  mikilvægt	  að	  
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vera	  meðvitaður	  um	  stöðuna	  og	  tryggja	  að	  nemendur	  fengju	  góða	  þjálfun.	  Svörin	  

skiptust	  nokkuð	  jafnt	  en	  48%	  viðmælenda	  töldu	  að	  nemendur	  væru	  að	  fá	  nægilega	  

þjálfun	  og	  kennslu	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  í	  skólanum	  á	  meðan	  41%	  
viðmælenda	  töldu	  svo	  ekki	  vera,	  en	  11%	  viðmælenda	  voru	  ekki	  vissir	  hvort	  kennslan	  og	  

þjálfunin	  væri	  nægilega	  mikil	  í	  þeirra	  skóla.	  	  

	  

	  

Mynd	  22	  -‐	  Fá	  nemendur	  nægilega	  þjálfun	  og/eða	  kennslu	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  
tilfinningafærni	  í	  skólum?	  

	  

Niðurstöður	  voru	  ekki	  ósvipaðar	  þegar	  viðmælendur	  voru	  spurðir	  hvort	  kennslan	  

og/eða	  þjálfunin	  sem	  færi	  fram	  í	  tengslum	  vði	  	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  
nemenda	  væri	  nægilega	  markviss.	  
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Mynd	  23	  -‐	  Finnst	  þér	  kennslan	  og/eða	  þjálfunin	  nægilega	  markviss?	  

	  

Þar	  segja	  54%	  viðmælenda	  að	  þeir	  upplifi	  þá	  kennslu	  eða	  þjálfun	  á	  atferlis-‐,	  félags-‐	  

og	  tilfinningafærni	  nemenda	  sem	  fer	  fram	  í	  skólanum	  markvissa.	  Það	  er	  því	  tæplega	  
helmingur	  þátttakenda	  sem	  annað	  hvort	  töldu	  þessa	  kennslu	  ekki	  vera	  nægilega	  

markvissa	  hjá	  sér	  eða	  voru	  ekki	  vissir	  með	  hvort	  kennslan	  væri	  nægilega	  markviss,	  en	  
38%	  svöruðu	  spurningunni	  neitandi	  og	  8%	  gátu	  ekki	  metið	  það.	  	  
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5 Umræður	  	  

Í	  þessum	  kafla	  eru	  niðurstöðurnar	  teknar	  saman	  og	  ígrundaðar	  út	  frá	  fræðilegu	  

samhengi	  og	  rannsóknarspurningunum	  svarað.	  	  

5.1 Lífsleiknikennsla	  	  

5.1.1	  Hverjir	  kenna	  

Algengast	  var	  að	  umsjónarkennari	  kenndi	  sínum	  umsjónarbekk	  lífsleikni	  eða	  í	  tæplega	  
þremur	  af	  fjórum	  tilfellum	  (72%).	  Aðeins	  í	  þremur	  skólum	  var	  sérstakur	  lífsleiknikennari	  

sem	  sá	  um	  kennsluna	  en	  í	  níu	  skólum	  (5,9%)	  var	  kennslan	  í	  höndum	  umsjónarkennara	  
og	  lífsleiknikennara	  saman.	  Átta	  skólar	  sögðu	  að	  enginn	  sérstakur	  sæi	  um	  

lífsleiknikennslu	  í	  skólanum.	  	  

Þessar	  niðurstöður	  eru	  ekki	  ólíkar	  niðurstöðum	  rannsókna	  þeirra	  Ingibjargar	  
Jóhannsdóttur	  (2008)	  og	  	  Aldísar	  Yngvadóttur	  (2009).	  	  Í	  rannsókn	  Ingibjargar	  voru	  það	  

eingöngu	  umsjónarkennarar	  sem	  sáu	  um	  kennslu	  í	  lífsleikni.	  Niðurstöður	  Aldísar	  sýndu	  
að	  umsjónakennarar	  færu	  með	  lífsleiknikennslu	  í	  sínum	  umsjónarbekk	  í	  77%	  tilfella	  en	  
aðeins	  tveir	  skólar	  höfðu	  sérstakan	  lífsleiknikennara	  sem	  sá	  um	  kennsluna.	  

5.1.2	  Fjöldi	  kennslustunda	  

Flestir	  skólanna	  sögðust	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  (85%),	  en	  18	  
skólar	  (12%)	  sögðust	  ekki	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  slíka	  kennslu	  í	  skólanum.	  	  

Breytingar	  urðu	  á	  viðmiði	  um	  stundafjölda	  á	  viku	  til	  lífsleiknikennslu	  með	  nýrri	  

aðalnámskrá	  árið	  2011	  en	  þar	  fékk	  lífsleikni	  sem	  námsgrein	  ekki	  sérstaka	  tímaúthlutun	  

líkt	  og	  í	  aðalnámskrám	  sem	  gefnar	  voru	  út	  1999	  og	  2007	  þar	  sem	  hver	  árgangur	  fékk	  

viðmið	  um	  ákveðinn	  stundafjölda	  á	  viku	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999b;	  
Menntamálaráðuneytið,	  2007;	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Samkvæmt	  viðmiðunarstundaskrá	  sem	  gefin	  er	  upp	  í	  aðalnámskrá	  (2013)	  fær	  hver	  

námsgrein	  úthlutaða	  hlutfallslega	  skiptingu	  tíma	  á	  milli	  námsgreina.	  Lífsleikni	  fellur	  

undir	  samfélagsgreinar	  og	  er	  það	  skylda	  skólanna	  að	  tryggja	  að	  sú	  námsgrein	  fái	  að	  
lágmarki	  11,46%	  af	  kennslutímum	  úthlutaða	  vikulega	  fyrir	  allar	  þær	  greinar	  sem	  

flokkast	  undir	  samfélagsgreinar.	  Mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  undir	  samfélagsgreinar	  
flokkast	  níu	  námsgreinar	  (Mennta-‐og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þessi	  11,46%	  
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innihalda	  580	  mínútur	  á	  viku	  á	  yngsta	  stigi	  grunnskólans	  sem	  er	  rétt	  rúmlega	  1,5	  

kennslustund	  á	  viku	  fyrir	  hverja	  námsgrein	  innan	  samfélagreina	  með	  þeim	  fyrirvara	  að	  

tímanum	  sé	  skipt	  jafnt	  á	  milli	  námsgreina.	  Á	  miðstigi	  eru	  þetta	  600	  mínútur	  á	  viku	  og	  er	  
það	  rúmlega	  1,5	  kennslustund	  á	  viku	  fyrir	  hverja	  námsgrein.	  Elsta	  stigið	  fær	  fæsta	  tíma	  

úthlutaða	  eða	  360	  mínútur	  á	  viku	  sem	  er	  ein	  kennslustund	  á	  viku	  fyrir	  hverja	  námsgrein	  

innan	  samfélagsgreina.	  Rannsakanda	  þykir	  þetta	  heldur	  undarlegar	  niðurstöður	  í	  ljósi	  
þess	  að	  unglingar	  hafa	  síst	  minni	  þörf	  fyrir	  kennslu	  sem	  styrkir	  þau	  fyrir	  lífið.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  Ungt	  fólk	  sem	  gerð	  var	  af	  Rannsóknum	  og	  greiningu	  

(2016)	  sýna	  að	  börn	  á	  elsta	  stigi	  grunnskólans	  upplifa	  meiri	  vanlíðan	  eftir	  því	  sem	  þau	  

verða	  eldri.	  	  Það	  er	  því	  athyglisvert	  að	  skoða	  tímaúthlutun	  eftir	  aldurstigum	  í	  tengslum	  
við	  þessar	  niðurstöður.	  	  

Algengast	  var	  að	  skólarnir	  væru	  með	  eina	  afmarkaða	  kennslustund	  í	  hverri	  viku	  fyrir	  
lífsleikni.	  Á	  yngsta	  stigi	  voru	  69%	  skólanna	  með	  eina	  kennslustund	  í	  viku,	  á	  miðstigi	  voru	  

það	  70%	  og	  á	  elsta	  stigi	  höfðu	  72%	  skólanna	  eina	  kennslustund	  í	  viku	  fyrir	  

lífsleiknikennslu.	  Þessar	  niðurstöður	  eru	  ekki	  í	  samræmi	  við	  niðurstöðurnar	  sem	  Aldís	  

Yngvadóttir	  (2010)	  fékk	  úr	  sinni	  rannsókn.	  Þar	  var	  algengt	  að	  lífsleiknikennsla	  á	  yngsta	  
stigi	  væri	  samþætt	  öðrum	  námsgreinum	  og	  því	  ekki	  gert	  ráð	  fyrir	  afmörkuðum	  tíma	  

fyrir	  lífsleiknikennslu.	  Þó	  sagðist	  helmingur	  þátttakenda	  vera	  með	  eina	  kennslustund	  	  á	  

viku	  á	  öllum	  aldurstigum.	  Miðað	  við	  þessar	  niðurstöður	  hefur	  aukning	  orðið	  á	  því	  að	  
skólar	  setji	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  í	  stundarskrár	  hjá	  sér.	  

5.1.3	  Umgjörð	  lífsleiknikennslu	  

Stór	  hluti	  skólanna	  (69%)	  hafði	  sett	  fram	  markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  í	  skólanámskrá	  	  

en	  tæpur	  þriðjungur	  hafði	  ekki	  sett	  fram	  slíka	  umgjörð	  um	  lífsleiknistarfið	  hjá	  sér.	  

Þegar	  kannað	  var	  hvort	  skólarnir	  hefðu	  sett	  fram	  lífsleikniáætlun	  líkt	  og	  mælst	  var	  til	  

í	  aðalnámskrám	  1999	  og	  2007	  kom	  í	  ljós	  að	  rúmlega	  18%	  skólanna	  hafði	  gert	  slíka	  

áætlun	  en	  langflestir	  (81%)	  höfðu	  ekki	  sett	  fram	  lífsleikniáætlun.	  

Þetta	  er	  í	  samræmi	  við	  þær	  niðurstöður	  sem	  Aldís	  (2009)	  fékk	  úr	  fyrrnefndri	  

rannsókn	  þar	  sem	  hún	  ræddi	  	  við	  fulltrúa	  61	  skóla.	  Flestir	  skólar	  (84%)	  höfðu	  sett	  fram	  

markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  í	  skólanámskrá	  á	  þeim	  tíma	  en	  aðeins	  20%	  höfðu	  gert	  

lífsleikniáætlun.	  	  

Ætla	  mætti	  að	  slíkur	  rammi	  væri	  mikilvægur	  inn	  í	  skólastarfið	  í	  dag	  einmitt	  vegna	  

þess	  að	  lífsleikni	  er	  ekki	  lengur	  sjálfstæð	  námsgrein	  og	  því	  mikilvægt	  að	  föst	  áætlun	  sé	  

til	  staðar	  þar	  sem	  sett	  eru	  fram	  þau	  atriði	  sem	  talin	  eru	  mikilvæg	  fyrir	  kennsluna.	  Mikill	  
meirihluti	  viðmælenda	  Aldísar	  eða	  87%	  sögðust	  vera	  frekar	  eða	  mjög	  sammála	  því	  að	  
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gerð	  lífsleikniáætlunar	  væri	  lykilatriði	  í	  sambandi	  við	  markvissa	  lífsleiknikennslu	  (Aldís	  

Yngvadóttir,	  2010.	  

5.2 Námsefni	  	  

5.2.1 Staða	  skólanna	  

Þegar	  staða	  grunnskólanna	  er	  skoðuð	  út	  frá	  því	  hvort	  eitthvert	  ákveðið	  námsefni	  

hafi	  verið	  notað	  við	  lífsleiknikennslu	  skólaárið	  2015	  til	  2016	  kemur	  í	  ljós	  að	  fáir	  skólar	  
eru	  með	  fast	  námsefni	  í	  kennslunni	  hjá	  sér.	  Algengast	  var	  að	  skólar	  hefðu	  lífsleikni	  

námsefni	  í	  1.bekk	  en	  það	  voru	  þó	  ekki	  nema	  tæp	  40%	  skólanna.	  Minnst	  var	  um	  það	  að	  

námsefni	  væri	  notað	  í	  10.bekk	  en	  þar	  sögðust	  einungis	  tæp	  16%	  skóla	  vera	  með	  
sérstakt	  námsefni	  í	  lífsleiknikennslu.	  Þá	  eru	  þessar	  niðurstöður	  sérstaklega	  áhugaverðar	  

í	  ljósi	  þess	  að	  85%	  skólanna	  sögðust	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  og	  

69%	  sögðu	  að	  markmið	  og	  áherslur	  í	  lífsleikni	  hafi	  verið	  sett	  fram	  í	  skólanámskrá	  hjá	  
þeim.	  

Svo	  virðist	  sem	  allt	  utanumhald	  lífsleiknikennslu	  skólanna	  sé	  til	  staðar	  en	  námsefni	  

sé	  ekki	  markvisst	  notað	  við	  kennsluna.	  Í	  geðræktarstarfi	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  gott	  

námsefni	  sé	  notað,	  þar	  sem	  einblínt	  er	  á	  að	  efla	  sálfélagslega	  færni	  nemenda	  og	  auka	  
andlega	  vellíðan	  þeirra.	  Þá	  er	  talið	  mikilvægt	  að	  byggja	  kennslu	  upp	  á	  námsefni	  sem	  er	  

heildstætt	  og	  byggir	  á	  traustum	  grunni.	  Námsefni	  þar	  sem	  áhersla	  er	  lögð	  á	  færni	  

einstaklingsins	  til	  að	  takast	  á	  við	  þau	  verkefni	  sem	  verða	  á	  vegi	  hans	  í	  lífinu	  hafa	  verið	  

þróuð	  til	  að	  fyrirbyggja	  sálræn	  vandkvæði	  nemenda	  ásamt	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  
heilsu-‐	  og	  hegðunarvanda	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,2005;	  Jané-‐Llopis	  og	  

Anderson,	  2007;	  Sigrún	  Daníelsdóttir,	  2013;	  CASEL,	  e.d.c.).	  Sérstakt	  námsefni	  er	  því	  
augljóslega	  mikilvægur	  þáttur	  í	  því	  að	  styrkja	  börn	  í	  átt	  að	  andlegri	  vellíðan	  og	  til	  að	  efla	  

félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  þeirra.	  Því	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  lífsleiknikennsla	  sem	  fer	  

fram	  í	  flestum	  tilfella	  án	  sérstaks	  námsefnis	  tryggi	  að	  nemendur	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  
efla	  þessa	  þætti	  hjá	  sér.	  	  	  

Í	  fyrri	  rannsóknum	  hafa	  kennarar	  verið	  spurðir	  um	  álit	  sitt	  á	  því	  námsefni	  sem	  er	  í	  

boði	  til	  lífsleiknikennslu	  hér	  á	  landi.	  Í	  rannsókn	  Ingibjargar	  Jóhannsdóttur	  (2008)	  

skiptust	  svör	  nokkuð	  jafnt	  á	  milli	  þeirra	  sem	  töldu	  að	  það	  námsefni	  sem	  væri	  í	  boði	  væri	  
ekki	  nægilega	  gott,	  þeirra	  sem	  töldu	  það	  gott	  og	  þeirra	  sem	  tóku	  ekki	  afstöðu.	  	  

Í	  rannsókn	  Aldísar	  Yngvadóttur	  (2010)	  sögðust	  tæplega	  60%	  svarenda	  sammála	  því	  

að	  nóg	  væri	  til	  af	  fjölbreyttu	  námsefni	  í	  lífsleikni	  en	  28%	  voru	  ósammála	  því.	  Þá	  var	  
fylgni	  á	  milli	  þess	  að	  	  finnast	  ekki	  nægilega	  mikið	  af	  námsefni	  í	  boði	  og	  þess	  að	  telja	  sig	  



76	  

og	  aðra	  kennara	  innan	  skóla	  ekki	  hafa	  nægilega	  yfirsýn	  yfir	  það	  námsefni	  sem	  í	  boði	  

væri.	  	  

Þegar	  teknar	  eru	  saman	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  um	  fjölda	  skóla	  sem	  nýttu	  

sér	  námsefni	  við	  lífsleiknikennslu	  og	  svo	  niðurstöður	  Ingibjargar	  og	  Aldísar	  hér	  að	  ofan	  

er	  vert	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvernig	  kennarar	  upplifa	  nú	  það	  útgefna	  námsefni	  sem	  er	  til	  

tæpum	  áratug	  seinna.	  Hvort	  þeim	  finnist	  að	  það	  sé	  ekki	  nægilega	  aðgengilegt	  og	  

vandað,	  hvort	  mögulega	  þurfi	  að	  upplýsa	  skólana	  betur	  um	  það	  efni	  sem	  til	  er,	  eða	  
hvort	  vinna	  þurfi	  betur	  að	  því	  að	  undibúa	  kennara	  betur	  til	  að	  nýta	  sér	  það	  námsefni	  

sem	  í	  boði	  er.	  	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  hægt	  er	  að	  kenna	  börnum	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  en	  slík	  

kennsla	  þarf	  að	  vera	  markviss	  (Cohen,	  2006;	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007)	  sem	  virðist	  

ekki	  vera	  raunin	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Í	  rannsókn	  Aldísar	  (2010)	  kom	  fram	  að	  

þátttakendur	  upplifðu	  að	  námsgreinin	  væri	  ekki	  vel	  nýtt	  og	  að	  kjarni	  
lífsleikninámsgreinarinnar	  yrði	  oft	  og	  tíðum	  útundan.	  Það	  er	  mat	  rannsakanda	  þessarar	  
rannsóknar,	  að	  slíkt	  geti	  vel	  átt	  sér	  stað	  ef	  heildstætt	  námsefni	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  

sem	  er	  sett	  markvisst	  fram	  er	  ekki	  nýtt.	  	  

5.2.2 Námsefni	  á	  öllum	  aldurstigum	  	  

Niðustöður	  rannsóknarinnar	  sýna	  að	  fjölbreytt	  úrval	  er	  til	  af	  námsefni	  til	  

lífsleiknikennslu	  á	  öllum	  skólastigum	  grunnskólans	  en	  því	  miður	  eru	  allt	  of	  fáir	  skólar	  að	  

nýta	  sér	  þetta	  námsefni.	  	  

Mest	  var	  um	  það	  að	  skólar	  nýttu	  sér	  námsefni	  á	  fyrsta	  stigi	  grunnskólans	  eða	  31	  –	  

39%	  skóla.	  Í	  fyrsta	  bekk	  voru	  18	  mismunandi	  námsefnistitlar	  notaðir,	  svipaðar	  

niðurstöður	  voru	  í	  öðrum	  og	  þriðja	  bekk	  en	  í	  fjórða	  bekk	  voru	  22	  titlar	  nefndir.	  	  

Á	  miðstigi	  voru	  aðeins	  færri	  skólar	  að	  nýta	  sér	  námsefni	  við	  lífsleiknikennslu	  en	  þar	  

voru	  fleiri	  námsefnistitlar.	  Í	  fimmta	  og	  sjötta	  bekk	  voru	  notaðir	  22	  og	  23	  námsefnistitlar	  

og	  í	  sjöunda	  bekk	  voru	  26	  titlar	  nefndir.	  	  

Á	  elsta	  stigi	  voru	  það	  tæplega	  16%	  skóla	  sem	  notuðu	  námsefni	  við	  kennsluna	  en	  þar	  

var	  einnig	  að	  finna	  mesta	  fjölbreytileikann	  í	  námsefnisvali.	  Þar	  voru	  flestir	  

námsefnistitlarnir	  notaðir	  en	  í	  áttunda	  bekk	  voru	  32	  titlar	  nefndir	  og	  29	  titlar	  bæði	  

níunda	  og	  tíunda	  bekk.	  Á	  elsta	  stigi	  var	  ekkert	  eitt	  námsefni	  sem	  var	  afgerandi	  mest	  
notað,	  dreifingin	  var	  mikil	  og	  voru	  flestir	  skólarnir	  einir	  með	  það	  námsefni	  sem	  þeir	  

nýttu	  sér.	  	  Það	  voru	  aðeins	  tveir	  námsefnistitlar	  sem	  notaðir	  voru	  í	  fleiri	  en	  einum	  skóla	  

og	  þegar	  mest	  var	  voru	  þrír	  skólar	  sem	  notuðu	  sama	  námsefnistitil	  við	  lífsleiknikennslu.	  	  	  
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Ef	  litið	  er	  til	  þess	  námsefnis	  sem	  verið	  er	  að	  nota	  má	  leiða	  líkum	  að	  því	  að	  kennsla	  á	  

elsta	  stigi	  sé	  ekki	  eins	  markviss	  og	  á	  yngsta-‐	  og	  miðstigi.	  Svipaðar	  niðurstöður	  voru	  hjá	  

Aldísi	  (2010)	  en	  þar	  sást	  munur	  á	  notkun	  námsefnis	  á	  elsta	  stigi	  og	  yngri	  stigum	  
grunnskólans	  þar	  sem	  elsta	  stigið	  virtist	  ekki	  hafa	  sömu	  breidd	  	  af	  námsefni	  og	  yngri	  

stigin.	  	  

Samkvæmt	  útfærslu	  Health	  Education	  Authority	  (1997)	  á	  geðrækt	  segir	  að	  fyrsta	  

stig	  af	  þremur	  snúist	  um	  einstaklinginn	  sjálfan	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  auka	  tilfinningalega	  
seiglu	  hans	  í	  gegnum	  inngrip	  sem	  stuðla	  að	  betra	  sjálfsáliti,	  lífsleikni	  og	  bjargráðum.	  Það	  

er	  raunhæft	  markmið	  því	  reynslan	  sýnir	  að	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda	  styrkist	  

með	  makvissri	  þjálfun.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  þjálfunin	  sé	  heildstæð	  og	  notast	  sé	  við	  
námsefni	  sem	  er	  markvisst	  og	  sett	  fram	  á	  fagmannlegan	  hátt.	  Skipulag	  skiptir	  miklu	  máli	  

þar	  sem	  nemendur	  fá	  þá	  tækifæri	  til	  að	  læra	  að	  beita	  þeirri	  færni	  sem	  þeir	  læra.	  

Árangursríkast	  er	  að	  notast	  við	  heildstætt	  námsefni	  þar	  sem	  markvisst	  er	  lögð	  

áhersla	  á	  að	  efla	  félags-‐	  og	  samskiptahæfni	  nemenda	  (CASEL	  e.d.c).	  Þegar	  námsefni	  er	  
notað	  þar	  sem	  lögð	  er	  áhersla	  á	  þessa	  þætti	  aukast	  líkur	  á	  því	  að	  hægt	  sé	  að	  fyrirbyggja	  

sálrænan	  vanda	  nemenda.	  Kennsla	  í	  lífsleikni	  sem	  tekur	  á	  mörgum	  þáttum	  og	  er	  
heildstæð	  hefur	  sýnt	  fram	  á	  að	  styrkja	  nemendur	  til	  heilsueflingar.	  	  

Kennsla	  í	  lífsleikni	  sem	  spannar	  breytt	  svið	  og	  er	  heildstæð	  getur	  stutt	  við	  andlega	  

líðan	  og	  heilbrigð	  samskipti	  og	  heilbrigða	  hegðun	  hjá	  nemendum	  
(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,2005;	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  2016).	  Í	  

aðalnámskrá	  (2007)	  er	  komið	  inn	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  efla	  þessa	  þætti	  og	  í	  núgildandi	  
aðalnámskrá	  (2013)	  er	  fjallað	  um	  mikilvægi	  samskiptahæfni	  nemenda	  og	  að	  nemandinn	  
sé	  fær	  um	  að	  eiga	  í	  jákvæðum	  og	  góðum	  tengslum	  við	  sjálfan	  sig	  og	  aðra.	  	  

Sá	  rammi	  sem	  aðalnámskrá	  hefur	  boðið	  upp	  á	  og	  varðar	  lífsleiknikennslu	  snýr	  því	  að	  

einhverju	  leyti	  að	  því	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  nemenda	  en	  þegar	  niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  eru	  skoðaðar	  virðist	  það	  námsefni	  sem	  til	  er	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  lítið	  

vera	  notað	  og	  mjög	  lítið	  hlutfall	  grunnskóla	  á	  landinu	  nýta	  sér	  slíkt	  námsefni.	  Það	  má	  

því	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hversu	  mikla	  þjálfun	  nemendur	  eru	  í	  raun	  að	  fá	  í	  lífsleikni	  í	  

grunnskólum	  landsins.	  	  

5.2.3 Heildarskólanálgun	  	  

Í	  þessari	  rannsókn	  kom	  í	  ljós	  að	  grunnskólarnir	  notast	  í	  miklum	  mæli	  við	  

heildarskólanálgun	  og	  virðist	  vera	  sem	  sú	  nálgun	  að	  nota	  heildsætt	  kerfi	  sem	  nær	  til	  alls	  

skólaumhverfisins	  sé	  að	  festast	  í	  sessi	  á	  meðan	  notkun	  á	  námsefni	  sem	  tengist	  
lífsleiknikennslu	  er	  lítil.	  	  
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Alls	  voru	  113	  skólar	  með	  heildarskólanálgun	  og	  af	  þeim	  voru	  24	  skólar	  með	  tvær	  eða	  

fleiri	  heildarskólanálganir.	  Þá	  voru	  13	  námsefnistitlar	  nýttir	  í	  heildarskólanálgun.	  

Algengast	  var	  að	  skólanir	  notuðu	  Olweusaráætlunina	  en	  af	  þeim	  113	  skólum	  sem	  
sögðust	  vera	  með	  heildarskólanálgun	  voru	  39%	  að	  nýta	  sér	  Olweus	  og	  35%	  notuðu	  

Uppeldi	  til	  ábyrgðar.	  	  

Í	  öðru	  stigi	  geðræktar	  sem	  Health	  Education	  Authority	  (1997)	  útfærði	  í	  þremur	  

mismunandi	  stigum	  kemur	  fram	  hve	  mikilvægt	  er	  að	  heildstæð	  nálgun	  á	  grunnskólastigi	  
sé	  til	  staðar	  þar	  sem	  markvisst	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  vinna	  bug	  á	  ákveðnum	  þáttum	  innan	  

skólanna,	  líkt	  og	  samskiptavanda	  eða	  einelti	  og	  efla	  aðra	  þætti	  með	  áætlunum	  og/eða	  

ákveðnum	  kerfum.	  	  

Umhverfi	  fólks	  getur	  haft	  mjög	  mótandi	  áhrif	  á	  þroska	  hvers	  og	  eins	  og	  þau	  

samskipti	  sem	  börn	  eiga	  í	  skólunum	  geta	  haft	  áhrif	  á	  þroska	  þeirra	  (Bronfenbrenner,	  

1986)	  því	  er	  heildarskólanálgun	  þar	  sem	  allt	  skólaumhverfið	  er	  þátttakandi	  mikilvægur	  
þáttur	  fyrir	  jákvæðan	  þroska	  barna.	  	  

Heildstæð,	  vel	  skipulögð	  nálgun	  sem	  er	  samtvinnuð	  skólastarfinu	  í	  heild,	  eins	  og	  

verkefnið	  Heilsueflandi	  skóli,	  er	  vel	  til	  þess	  fallin	  að	  verða	  varanleg	  (Ingibjörg	  
Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson,	  2013).	  Mikilvægt	  er	  að	  verkefni	  standi	  yfir	  í	  

lengri	  tíma,	  þau	  þurfa	  að	  vera	  samfelld	  og	  stunduð	  af	  heilum	  hug.	  Þegar	  um	  

heildarskólanálgun	  er	  að	  ræða	  er	  mikilvægt	  að	  virkja	  allt	  skólasamfélagið.	  Nálgunin	  þarf	  
að	  vera	  heildstæð	  en	  ekki	  eingöngu	  leggja	  áherslu	  á	  einn	  þátt	  til	  að	  efla	  heilsu	  og	  

vellíðan	  nemenda.	  Heildræna	  úttekt	  þarf	  að	  gera	  til	  að	  meta	  árangur	  af	  námsefninu	  eða	  
þeirri	  heildarskólanálgun	  sem	  verið	  er	  að	  notast	  við	  (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	  
2006).	  	  

Heilsueflandi	  skóli	  er	  heildarskólanálgun	  sem	  virðist	  vera	  mjög	  markvisst	  sett	  fram	  

en	  enginn	  viðmælenda	  nefndi	  Heilsueflandi	  skóli	  nálgunina	  sem	  hluta	  af	  
heildarskólanálgun	  skólans.	  Aftur	  á	  móti	  nefndu	  12	  þátttakendur	  nálgunina	  þegar	  þeir	  

voru	  spurðir	  út	  í	  hvort	  verið	  væri	  að	  gera	  eitthvað	  annað	  í	  skólanum	  til	  að	  bæta	  

skólabraginn.	  	  

Rannsakandi	  veltir	  því	  aftur	  fyrir	  sér	  hvort	  skóla	  vanti	  upplýsingar	  um	  það	  útgefna	  

efni	  sem	  til	  er	  og	  jafnvel	  það	  námsefni	  sem	  er	  í	  notkun	  hjá	  þeim.	  Ef	  skortur	  er	  á	  
þekkingu	  á	  því	  efni	  sem	  verið	  er	  að	  nota	  er	  líklega	  hætta	  á	  því	  að	  kennslan	  eða	  

heildarnálgunin	  verði	  ómarkviss	  og	  skili	  ekki	  þeim	  árangri	  sem	  ætlast	  er	  til	  af	  því.	  Einnig	  

er	  mikilvægt	  að	  skoða	  hvort	  kennara	  vanti	  faglegan	  stuðning	  við	  að	  kenna	  efnið	  og	  
vinna	  með	  nemendum	  að	  því	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tilfinningaþroska	  þeirra.	  
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5.3 Upplifun	  á	  kennslu	  og	  þjálfun	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  	  
	  

Viðmælendur	  voru	  beðnir	  um	  að	  leggja	  mat	  á	  hvort	  sú	  kennsla	  og	  þjálfun	  sem	  færi	  fram	  

í	  atferlis-‐,	  félags–	  og	  tilfinningafærni	  í	  skólanum	  væri	  nægilega	  mikil	  og	  hvort	  hún	  væri	  

nægilega	  markviss.	  Tæplega	  helmingur	  (48%)	  viðmælenda	  taldi	  að	  nemendur	  fengju	  

nægilega	  þjálfun	  og	  kennslu	  í	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  í	  skólunum	  en	  41%	  
viðmælenda	  töldu	  þjálfunina	  og	  kennsluna	  ekki	  nægilega.	  Einn	  af	  hverjum	  tíu	  svarenda	  

sögðust	  ekki	  vera	  vissir	  hvort	  kennslan	  og	  þjálfunin	  væri	  nægilega	  mikil.	  Ef	  rýnt	  er	  í	  

niðurstöður	  rannsóknarinnar	  í	  tengslum	  við	  hvort	  sú	  kennsla	  sem	  fer	  fram	  sé	  nægilega	  
mikil	  þá	  voru	  flestir	  skólanna	  eða	  85%	  sem	  sögðust	  vera	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  

lífsleiknikennslu	  og	  algengast	  var	  að	  nemendur	  fengju	  eina	  kennslustund	  á	  viku	  í	  

lífsleikni.	  Þá	  er	  alltaf	  spurning	  hvenær	  slík	  kennsla	  er	  nægilega	  mikil.	  	  

Þegar	  viðmælendur	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  upplifðu	  að	  kennslan	  væri	  nægilega	  

markviss	  sögðu	  54%	  svarenda	  að	  þeir	  teldu	  þá	  þjálfun	  sem	  færi	  fram	  í	  sínum	  skóla	  vera	  

nægilega	  markvissa	  en	  38%	  svarenda	  töldu	  svo	  ekki	  vera.	  	  

Þegar	  litið	  er	  til	  hveru	  lítill	  hluti	  þátttakenda	  notaði	  námsefni	  í	  lífsleiknikennslu	  sinni	  

má	  áætla	  að	  kennslan	  sé	  ekki	  nægilega	  markviss.	  Aftur	  á	  móti	  þegar	  litið	  er	  til	  fjölda	  

skóla	  sem	  voru	  með	  heildarskólanálgun	  má	  áætla	  að	  hluti	  af	  atferlis-‐,	  félags-‐	  og	  
tilfinninga	  þjálfuninni	  sem	  fer	  fram	  í	  skólum	  sé	  sett	  fram	  á	  markvissan	  hátt.	  Það	  er	  þó	  

ekki	  hlutverk	  rannsakanda	  að	  meta	  hvort	  viðmælendur	  séu	  að	  meta	  þessa	  þætti	  rétt	  
eða	  rangt.	  	  

5.4 Samantekt	  	  
Á	  heildina	  litið	  voru	  langflestir	  grunnskólar	  með	  afmarkaðan	  tíma	  fyrir	  lífsleiknikennslu	  
á	  öllum	  skólastigum	  og	  flestir	  höfðu	  sett	  fram	  markmið	  og	  áherslur	  lífsleikni	  í	  

skólanámskrá	  hjá	  sér.	  Aftur	  á	  móti	  nýtti	  minnihluti	  skólanna	  tiltekið	  námsefni	  til	  

kennslunnar.	  

Erfitt	  er	  að	  meta	  hvers	  vegna	  skólarnir	  nýta	  ekki	  það	  námsefni	  sem	  til	  er.	  Framboðið	  

er	  nægt	  og	  gæðin	  til	  staðar	  en	  eftirspurnin	  ekki	  í	  samræmi	  við	  það.	  Viljann	  skortir	  ekki	  
ef	  marka	  má	  svör	  skólanna	  í	  rannsókninni	  því	  áhersla	  er	  lögð	  á	  lífsleikni	  en	  námsefnið	  í	  

þessari	  kennslu	  er	  í	  fæstum	  tilvikum	  notað.	  Því	  má	  segja	  að	  staða	  lífsleiknikennslu	  í	  

grunnskólum	  landsins	  sé	  fremur	  brothætt	  þegar	  litið	  er	  til	  lítillar	  notkunar	  á	  námsefni,	  	  
þar	  sem	  að	  miklu	  máli	  skiptir	  að	  sú	  þjálfun	  nemenda	  sem	  fer	  fram	  sé	  heildstæð	  og	  

markvisst	  námsefni	  sé	  notað	  sem	  byggist	  á	  traustum	  grunni	  þekkingar.	  
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Það	  námsefni	  sem	  mest	  var	  notað	  virðist	  snúa	  að	  því	  að	  efla	  félags-‐	  og	  

tilfinningafærni	  nemenda.	  Mjög	  lítill	  hluti	  skólanna	  hafði	  sett	  fram	  lífsleikniáætlun	  sem	  

virðist	  vera	  mikilvægur	  hlekkur	  í	  því	  að	  setja	  kennsluna	  fram	  á	  markvissan	  hátt.	  Það	  er	  
mat	  rannsakanda	  að	  skólarnir	  sinni	  að	  einhverju	  leyti	  þeim	  kröfum	  sem	  settar	  eru	  fram	  í	  

aðalnámskrá	  er	  tengjast	  umgjörð	  lífsleikni	  en	  að	  ekki	  sé	  nægilega	  vel	  staðið	  að	  

kennslunni	  sjálfri.	  Geðræktarstarf	  innan	  skólanna	  byggist	  að	  miklu	  leyti	  á	  því	  að	  verið	  sé	  
að	  nota	  gott	  og	  heildstætt	  námsefni	  sem	  miðar	  að	  því	  að	  efla	  sálfélagslega	  þætti	  

nemenda,	  slíkt	  starf	  virðist	  ekki	  vera	  til	  staðar	  þegar	  litið	  er	  til	  hverrar	  bekkjardeildar.	  

Margir	  skólar	  eru	  þó	  með	  heildarskólanálgun	  sem	  þeir	  byggja	  skólastarfið	  á	  sem	  er	  

virkilega	  jákvætt,	  því	  eins	  og	  kemur	  fram	  í	  þessu	  verkefni	  þá	  þarf	  geðræktarstarf	  að	  

vera	  allt	  í	  kringum	  nemendur.	  	  

Í	  ljósi	  þess	  að	  nú	  er	  lífsleikni	  ekki	  lengur	  sjálfstæð	  námsgrein	  er	  það	  mat	  

rannsakanda	  að	  nú	  þurfi	  að	  halda	  sérstaklega	  vel	  utan	  um	  kennsluna	  til	  þess	  að	  hún	  
verði	  ekki	  útundan.	  Hættan	  á	  því	  er	  vissulega	  til	  staðar	  þegar	  ekki	  er	  gefinn	  fastur	  tími	  

fyrir	  lífsleiknikennslu	  í	  aðalnámskrá	  heldur	  stýra	  skólarnir	  sjálfir	  hvernig	  þeir	  ráðstafa	  

þeim	  tímunum	  sem	  þeir	  fá	  fyrir	  samfélagsgreinar,	  sem	  innihalda	  níu	  námsgreinar.	  Þá	  er	  
mikilvægt	  að	  huga	  að	  því	  að	  styðja	  og	  styrkja	  kennara	  við	  að	  sinna	  þessum	  viðkvæma	  

þætti	  kennslunnar,	  félags-‐	  og	  tilfinningakennslu.	  Stuðningur	  við	  þá	  stuðlar	  að	  markvissri	  

kennslu	  sem	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  lífsleiknikennslu.	  	  

Lífsleiknikennsla	  er	  námsgrein	  sem	  tekur	  á	  mörgum	  mikilvægum	  málefnum	  og	  öll	  

þurfa	  þau	  sitt	  vægi.	  Þegar	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  eru	  skoðaðar	  með	  tilliti	  til	  

afmarkaðs	  tíma	  sem	  fer	  í	  lífsleiknikennslu	  má	  áætla	  að	  ekki	  náist	  utan	  um	  allar	  þær	  
áherslur	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  að	  lífsleiknin	  feli	  í	  sér,	  líkt	  og	  kynfræðslu,	  fjármálalæsi,	  

borgaravitund,	  umferðaröryggi,	  félagsvitund,	  samræður,	  ofbeldi	  og	  margt	  fleira.	  	  

Skólarnir	  gegna	  ákaflega	  mikilvægu	  hlutverki	  við	  að	  stuðla	  að	  góðri	  líðan	  barna	  og	  

velferð	  þeirra.	  Þessum	  þætti	  hefur	  síðustu	  ár	  verið	  gefinn	  meiri	  gaumur.	  Verkefnið	  er	  

stórt	  því	  rannsóknir	  sýna	  að	  líðan	  barna	  fer	  versnandi,	  það	  er	  að	  segja,	  fleiri	  börn	  og	  
ungmenni	  greina	  frá	  vansæld,	  kvíða	  og	  depurð	  (Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir,	  2015,	  

2016).	  Skólinn	  getur	  að	  vissu	  leyti	  verið	  haldreipi	  barna	  og	  unglinga	  og	  er	  í	  ákaflega	  

góðri	  stöðu	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  og	  efla	  jákvæða	  upplifun	  barna	  á	  sjálfum	  sér.	  Það	  má	  
til	  dæmis	  gera	  með	  því	  að	  styrkja	  félags-‐	  og	  tilfinningafærni	  þeirra	  og	  kenna	  þeim	  á	  þær	  

tilfinningar	  sem	  þau	  upplifa,	  hvort	  sem	  það	  er	  að	  njóta	  þeirra	  eða	  takast	  á	  við	  þær	  (Blair	  

o.fl.;	  Green	  og	  Tones,	  2010;	  Sigrún	  Daníelsdóttir	  og	  Dóra	  Guðrún	  Guðmundsdóttir,	  
2016).	  Það	  er	  skylda	  allra	  sem	  gæta	  hagsmuna	  barna	  að	  tryggja	  vellíðan	  þeirra	  eftir	  

bestu	  getu.	  Í	  Barnasáttmála	  sameinuðu	  þjóðanna	  er	  meðal	  annars	  fjallað	  um	  mikilvægi	  
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menntunar	  barna	  og	  að	  menntun	  þeirra	  eigi	  að	  beinast	  að	  því	  að	  rækta	  hæfileika	  þeirra	  

og	  persónuleika	  ásamt	  andlegri	  og	  líkamlegri	  getu	  (United	  Nations,	  2007).	  Þá	  segir	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  (2005)	  að	  brotið	  sé	  á	  grundvallarmannréttindum	  
barna	  og	  unglinga	  sem	  fá	  ekki	  viðeigandi	  aðstoð	  vegna	  geðræns	  vanda.	  Talið	  er	  að	  ef	  

haldið	  er	  vel	  utan	  um	  börn	  sem	  eru	  með	  vægar	  geðraskanir	  innan	  þeirra	  kerfa	  sem	  þau	  

tilheyra,	  líkt	  og	  skólakerfisins,	  séu	  minnkandi	  líkur	  á	  því	  að	  þau	  þurfi	  á	  sértækri	  aðstoð	  
að	  halda	  síðar.	  Það	  er	  því	  til	  mikils	  að	  vinna.	  

Að	  lokum	  þá	  er	  það	  mat	  rannsakanda	  eftir	  þessa	  samantekt	  að	  geðrækt	  eigi	  að	  vera	  

sjálfstæð	  námsgrein	  innan	  grunnskólana	  þar	  sem	  lagt	  er	  upp	  úr	  því	  að	  styrkja	  nemendur	  

í	  átt	  að	  vellíðan	  með	  markvissum	  hætti.	  	  
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6 Lokaorð	  	  

Á	  undanförnum	  árum	  hefur	  umræða	  um	  geðheilsu	  barna	  og	  unglinga	  aukist	  mikið	  sem	  

er	  ákaflega	  jákvætt.	  Ég	  tel	  að	  miklar	  breytingar	  til	  batnaðar	  í	  þessum	  efnum	  séu	  

framundan	  og	  eru	  geðheilbrigðisstefna	  og	  lýðheilsustefna	  stjórnvalda	  2016-‐2020	  gott	  

dæmi	  um	  það	  (Velferðarráðuneytið,	  2016b;	  Þingskjal	  nr.	  1217/2015-‐2016).	  	  

Ég	  tel	  að	  skólarnir	  séu	  að	  einhverju	  leyti	  að	  vakna	  til	  vitundar	  um	  mikilvægi	  

vellíðunar	  nemenda	  en	  það	  skortir	  ramma	  og	  verklag	  fyrir	  skólana	  að	  fara	  eftir.	  Það	  er	  
töluverðri	  vinnu	  ólokið	  til	  að	  hægt	  sé	  að	  segja	  að	  málið	  sé	  í	  farvegi	  sem	  sé	  til	  

fyrirmyndar	  og	  er	  það	  meðal	  annars	  ein	  af	  ástæðunum	  sem	  ég	  valdi	  mér	  að	  skrifa	  

meistaraverkefni	  á	  þessu	  sviði.	  	  

Við	  berum	  ábyrgð	  á	  börnunum	  og	  unglingunum	  og	  okkar	  forgangsatriði	  ætti	  alltaf	  

að	  vera	  það	  að	  tryggja	  vellíðan	  þeirra.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  allt	  nærsamfélagið	  sé	  
meðvitað	  um	  hvað	  sé	  til	  staðar	  í	  skólunum	  og	  hvað	  vanti	  upp	  á	  svo	  hægt	  sé	  að	  nýta	  það	  

sem	  gott	  er	  og	  bæta	  það	  sem	  betur	  mætti	  fara.	  	  

Það	  er	  einlæg	  von	  mín	  að	  þessi	  rannsókn	  hjálpi	  skólafólki	  og	  öðrum	  sem	  bera	  ábyrgð	  

á	  vellíðan	  og	  menntun	  barna	  svo	  að	  upplifun	  þeirra	  af	  grunnskólanum	  sé	  jákvæð	  með	  
það	  að	  markmiði	  að	  auka	  lífsgæði	  þeirra	  til	  framtíðar.	  	  

	  



	  

83	  

Heimildaskrá	  	  

Aldís	  Yngvadóttir.	  (2010).	  Ruslakista	  eða	  raunhæf	  menntun?	  Viðhorf	  skólastjórnenda	  og	  
kennara	  til	  lífsleikni	  í	  grunnskólum.	  Netla	  –	  Veftímarit	  um	  uppeldi	  og	  menntun.	  Sótt	  
af	  http://netla.hi.is/greinar/2010/011/index.htm.	  	  

Alotaibi,	  T.	  (2015).	  Combating	  anxiety	  and	  depression	  among	  school	  children	  and	  
adolescents	  through	  student	  counselling	  in	  Saudi	  Arabia.	  Procedia	  -‐	  Social	  and	  
Behavioral	  Sciences,	  205,	  18–29.	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (1946).	  Constituion	  of	  the	  world	  health	  organization.	  
Sótt	  af	  http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/constitution.pdf.	  	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (1997)	  .	  Life	  skills	  education	  for	  children	  and	  
adolescents	  in	  schools.	  Sótt	  af	  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63552/1/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.
pdf.	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (2004).	  Mental	  Health	  Promotion.	  Sótt	  af	  
http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf.	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (2005).	  Promoting	  mental	  health.	  Sótt	  af:	  
http://www.who.int/mental_health/evidence/MH_Promotion_Book.pdf.	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (2006).	  What	  is	  the	  evidence	  on	  school	  health	  
promotion	  in	  improving	  health	  or	  preventing	  disease	  and,	  specifically,	  what	  is	  the	  
effectiveness	  of	  the	  health	  promoting	  schools	  approach?	  Sótt	  af	  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/74653/E88185.pdf.	  	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (2014).	  Mental	  health:	  Strengthening	  our	  response.	  
Sótt	  af	  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/.	  	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.	  (e.d.).	  Health	  promotion-‐	  The	  Ottawa	  Charter	  for	  
Health	  Promotion.	  Sótt	  af	  
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/.	  

Ary,	  D.,	  Jacobs,	  L.	  C.,	  Razavieh,	  A.	  og	  Sorensen,	  C.	  (2006).	  Introduction	  to	  research	  in	  
education	  (7.	  útgáfa).	  Belmont,	  Kaliforníu	  o.v.:	  Thomson	  Wadsworth.	  	  

Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Jón	  Sigfússon,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  Hrefna	  Pálsdóttir.	  
(2012).	  Ungt	  fólk	  2012.	  Menntun,	  menning,	  íþróttir,	  tómstundir,	  hagir	  og	  líðan	  í	  8.,	  
9.	  og	  10.	  bekk	  grunnskóla.	  Reykjavík:	  Rannsókn	  og	  greining.	  Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið.	  

Bandura,	  A.	  (1977).	  Social	  learning	  theory.	  Englewood	  Cliffs,	  NJ:	  Prentice-‐	  Hall.	  	  



84	  

Bandura,	  A.	  (1986).	  Social	  foundations	  of	  thought	  and	  action:	  A	  social	  cognitive	  theory.	  
Englewood,	  NJ:	  Prentice	  Hall.	  	  

Bandura,	  A.	  (1992).	  Self-‐efficacy	  mechanism	  in	  psychobiologic	  functioning.	  Í	  R.	  
Schwarzer	  (ritstjóri),	  Self-‐efficacy:	  thought	  control	  of	  action,	  355-‐393.	  Washington,	  
D.C:	  Hemisphere.	  

Bandura,	  A.	  (1995).	  Self-‐efficacy.	  Í	  A.	  S.	  R.	  Manstead	  &	  M.	  Hewstone	  (ritstjóri),	  
Blackwell	  encyclopedia	  of	  social	  psychology,	  453-‐354.	  Oxford:	  Blackwell.	  	  

Bandura,	  A.	  (1997).	  Self-‐efficacy:	  the	  exercise	  of	  control.	  New	  York:	  W.H.	  Freeman.	  	  

Beck,	  A.T.,	  Brown,	  G.K.,	  Steer,	  R.A.,	  Kuyken,	  W.,	  &	  Grisham,	  J.	  (2001)	  Psychometric	  
properties	  of	  the	  Beck	  Self-‐Esteem	  Scales.	  Behavior	  Research	  and	  Therapy,	  39,	  115–
124.	  

Birndorf,	  S.,	  Ryan,	  S.,	  Auinger,	  P.	  og	  Aten,	  M.	  (2005).	  High	  self-‐esteem	  among	  
adolescents:	  Longitudinal	  trends,	  sex	  differences,	  and	  protective	  factors.	  Journal	  of	  
Adolescent	  Health,	  37(3),	  194	  –201.	  

Blair,	  S.,	  Hume,	  C.	  og	  Creek,	  J.	  (2008).	  Occupational	  perspective	  on	  mental	  health	  and	  
well	  -‐	  being.	  Í	  J.	  Creek	  og	  L.	  Lougher	  (ritstjórar),	  Occupational	  Therapy	  and	  Mental	  
Health,	  4,	  	  17-‐28.	  Edinburgh:	  Churchill	  Livingstone.	  

Blos,	  P.	  (1962).	  On	  adolescence:	  A	  psychoanalytic	  interpretation.	  New	  York:	  The	  free	  
press.	  	  

Bronfenbrenner,	  U.	  (1979).	  The	  ecology	  of	  human	  development:	  Experiments	  by	  nature	  
and	  design.	  Cambridge:	  Harvard	  Press.	  

Bronfenbrenner,	  U.	  (1986).	  Ecology	  of	  the	  family	  as	  a	  context	  for	  human	  development:	  
Research	  perspectives.	  Developmental	  Psychology,	  22,	  723-‐742.	  	  

Bronfenbrenner,	  U.	  (1994).	  Ecological	  models	  of	  human	  development.	  International	  
Encyclopedia	  of	  Education,	  3,	  1643-‐1647.	  

Butler,	  R.	  J.,	  and	  Gasson,	  S.	  L.,	  (2005).	  Self	  Esteem/Self	  Concept	  Scales	  for	  Children	  and	  
Adolescents:	  A	  Review.	  Child	  and	  Adolescent	  Mental	  Health,	  4,	  190–201.	  

CASEL.	  (e.d.a).	  History.	  Sótt	  af	  http://www.casel.org/history/.	  

CASEL.	  (e.d.b).	  About	  CASEL.	  Sótt	  af	  http://www.casel.org/about-‐2/.	  

CASEL.	  (e.d.c).	  Outcomes	  associated	  with	  the	  five	  competencies.	  Sótt	  af	  
http://www.casel.org/social-‐and-‐emotional-‐learning/outcomes.	  

Cohen,	  J.	  (2006).	  Social,	  emotional,	  ethical,	  and	  academic	  education:	  Creating	  a	  climate	  
for	  learning,	  participation	  in	  democracy,	  and	  well-‐being.	  Harvard	  educational	  
review,	  76(2),	  201–237.	  	  

Davis-‐Kean,	  P.,	  &	  Sandler,	  H.M.	  (2001).	  A	  meta-‐analysis	  of	  measures	  of	  self-‐esteem	  for	  
young	  children:	  A	  framework	  for	  future	  measures.	  Child	  Development,	  72,	  887–906.	  



	  

85	  

Demo,	  D.	  H.	  (1992).	  The	  self-‐concept	  over	  time:	  research	  issues	  and	  directions.	  Annual	  
Review	  of	  Sociology,	  18,	  303-‐326.	  	  

Eisenberg,	  N.	  (1986).	  Altruistic	  emotion,	  cognition,	  and	  behavior.	  Hillsdale.	  NJ:	  Erlbaum.	  

Eisenberg,	  N.,	  Cumberland,	  A.,	  og	  Spinrad,	  T.	  L.	  (1998).	  Parental	  socialization	  of	  
emotion.	  Psychological	  Inquiry,	  9,	  241-‐273.	  

Eisenberg,	  N.,	  Fabes,	  R.	  A.,	  og	  Losoya,	  S.	  (1997).	  Emotional	  responding:	  regulation,	  
social	  correlates,	  and	  socialization.	  Í	  P.	  Salovey	  og	  D.	  J.	  sluyter	  (ritstjórar),	  Emotional	  
Development	  and	  Emotional	  Intelligence:	  Educational	  Implications.	  New	  York:	  
Basicbooks.	  

Embætti	  landlæknis	  (2013).	  Handbók	  um	  heilsueflandi	  grunnskóla.	  Reykjavík:	  Embætti	  
landlæknis.	  

Embætti	  landlæknis.	  (2016).	  Heilsueflandi	  samfélag.	  Sótt	  af	  
http://www.landlaeknir.is/heilsa-‐og-‐lidan/verkefni/item28551/Heilsueflandi-‐
samfelag.	  

Erikson,	  E.	  H.	  (1968).	  Identity:	  Youth	  and	  Crisis.	  New	  York:	  W.W.Norton	  &	  Company.	  

Erla	  Kristjánsdóttir,	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson	  og	  Sæmundur	  Hafsteinsson.	  (2004).	  
Lífsleikni-‐sjálfstraust,	  sjálfsagi	  og	  samkennd.	  Handbók	  fyrir	  kennara	  og	  foreldra.	  
Reykjavík:	  Námsgagnastofnun.	  

Frey,	  K.	  S.,	  Hirschstein,	  M.	  K	  og	  Guzzo,	  B.	  A.	  (2000).	  Second	  step:	  preventing	  aggression	  
by	  promoting	  social	  competence.	  Journal	  of	  Emotional	  and	  Behavioral	  Disorders,	  8	  
(2):	  102-‐112.	  

Goleman,	  D.	  (1995).	  Tilfinningagreind	  (Áslaug	  Ragnarsdóttir	  þýddi).	  Reykjavík:	  Iðunn.	  	  

Goleman,	  D.	  (2000).	  Tilfinningagreind	  (Áslaug	  Ragnars	  þýddi).	  Reykjavík:	  Iðunn.	  

Goleman,	  D.	  (2006).	  Social	  Intelligence.	  The	  new	  science	  of	  human	  relationships.	  
Bandaríkin:	  Bantam.	  	  

Green,	  J.	  og	  Tones,	  K.	  (2010).	  Health	  promotion:	  Planning	  and	  strategies	  (2.	  útgáfa).	  Los	  
Angeles:	  Sage	  Publications.	  	  

Guðlaug	  Erla	  Gunnarsdóttir	  og	  Magni	  Hjálmarsson	  (2007).	  Uppeldi	  til	  ábyrgðar,	  
uppbygging	  sjálfsaga.	  Netla	  –	  Veftímarit	  um	  uppeldi	  og	  menntun.	  Sótt	  af	  
http://netla.hi.is/greinar/2007/003/.	  	  

Hall,	  A.	  S.	  og	  Torres,	  I.	  (2002).	  Partnerships	  in	  preventing	  adolescent	  stress:	  Increasing	  
self-‐esteem,	  coping,	  and	  support	  through	  effective	  counseling.	  Journal	  of	  Mental	  
Health	  Counseling,	  24(2),	  97–109.	  

Harter,	  S.	  (1993).	  Causes	  and	  consequences	  of	  low	  self-‐esteem	  in	  children	  and	  
adolescents.	  In	  R.	  F.	  Baumeister	  (ritstj.),	  Self-‐esteem:	  The	  puzzle	  of	  low	  self-‐regard,	  
87-‐116.	  New	  York:	  Plenum.	  	  



86	  

Harter,	  S.	  (1999).	  The	  construction	  of	  the	  self:	  A	  developmental	  perspective.	  NewYork:	  
Guilford	  Press.	  	  

Harter,	  S.	  (2003).	  The	  development	  of	  self-‐representations	  during	  childhood	  and	  
adolescence.	  In	  M.	  R.	  Leary	  and	  J.	  P.	  Tangney,	  Handbook	  of	  self	  and	  identity	  (pp.	  
610-‐642).	  New	  York:	  The	  Guilford	  Press.	  	  

Hastings,	  P.	  D.,	  Zahn-‐Waxler,	  C.,	  Robinson,	  J.,	  Usher,	  B.,	  og	  Bridges,	  D.	  (2000).	  The	  
development	  of	  concern	  for	  others	  in	  children	  with	  behavior	  problems.	  
Developmental	  Psychology,	  36.	  (5),	  531-‐46.	  

Hoyle,	  R.	  H.,	  Harris,	  M.J.	  og	  Judd,	  C.M.	  (2002).	  Research	  methods	  in	  social	  relations.	  
Stamford,	  CT:	  Thomas	  Learning.	  	  

Ingibjörg	  Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  Kristjánsson.	  (ritstjórar).	  (2013).	  Heilsueflandi	  
grunnskóli.	  Reykjavík:	  Prentmet	  ehf.	  	  

Ingibjörg	  Jóhannsdóttir	  (2008).	  Lífsleikni	  í	  grunnskólum	  við	  Eyjafjörð.	  
Meistaraprófsritgerð.	  Akureyri:	  Háskólinn	  á	  Akureyri.	  Sótt	  af	  
http://skemman.is/stream/get/1946/2019/6403/3/L%C3%ADfsleikni_%C3%AD_gru
nnskólum_við_Eyjafjörð.pdf.	  

Jané-‐Llopis,	  E.	  og	  Anderson,	  P.	  (2007).	  A	  policy	  framework	  for	  the	  promotion	  of	  mental	  
health	  and	  the	  prevention	  of	  mental	  disorders.	  Í	  M.	  Knapp,	  D.	  McDavid,	  E.	  
Mossialos	  og	  G.	  Thornicroft	  (Ritstj.),	  Mental	  health	  policy	  and	  practice	  across	  
Europe.	  Berkshire:	  Open	  University	  Press.	  

Judd,	  C.M.,	  Smith,	  E.R.	  og	  Kidder,	  L.	  H.	  (1991)	  Research	  methods	  in	  social	  relations	  (6.	  
útgáfa).	  New	  York:	  Harcourt	  Brace	  Jovanovich.	  	  

Kobau,	  R.,	  Seligman,	  M.E.P.,	  Peterson,	  C.,	  Diener,	  E.,	  Zack,	  M.M.,	  Chapman,	  D.,	  o.fl.	  
(2011).	  Mental	  Health	  Promotion	  in	  Public	  Health:	  Perspectives	  and	  Strategies	  
From	  Positive	  Psychology.	  American	  Journal	  of	  Public	  Health,	  101	  (8),	  e1-‐e9.5.	  

Kristján	  Kristjánsson.	  (2001).	  Lífsleikni	  í	  skólum:	  Saga,	  forsendur,	  flokkun,	  vörn.	  Uppeldi	  
og	  menntun,	  10,	  81-‐104.	  	  

Kristján	  Kristjánsson.	  (2002).	  Justifying	  Emotions.	  Pride	  and	  Jealousy.	  London	  of	  New	  
York:	  Routledge.	  	  

Kristján	  Kristjánsson	  (2003).	  Þegnskaparmenntun.	  Uppeldi	  og	  menntun,	  12,	  31–	  41.	  

Kristján	  Már	  Magnússon.	  (2004).	  Samhæfing	  í	  málefnum	  barna	  og	  unglinga	  með	  
geðraskanir.	  Tillaga	  um	  skilgreiningu	  þriggja	  þjónustustiga	  í	  málefnum	  barna	  og	  
unglinga	  með	  geðraskanir	  og	  aðgerðir	  til	  að	  auka	  samþættingu	  þjónustunnar.	  
Reykjavík:	  Heilbrigðis-‐	  og	  tryggingamálaráðuneytið.	  	  

Kristján	  Kristjánsson.	  (2006).	  Lífsleikni	  og	  tilfinningagreind.	  Uppeldi	  og	  menntun,	  15(1),	  
25–41.	  



	  

87	  

Lalor,	  K.,	  O	  ́Dwyer,	  S.	  og	  McCrann,	  D.	  (2006).	  Review	  of	  a	  community-‐based	  youth	  
counselling	  service	  in	  Ireland.	  Children	  and	  Youth	  Services	  Review,	  28(3),	  325–345.	  

Lickona,	  Thomas.	  (1997).	  Educating	  for	  Character:A	  Comprehensive	  approach.	  The	  
Construction	  of	  Childrens’Characther.	  Ritstjóri	  A.	  Molnar.	  Chicago,	  National	  Society	  
Study	  of	  Education.	  

Lickona,	  T.	  (1991).	  Educating	  for	  character:	  How	  our	  schools	  can	  teach	  respect	  and	  
responsibility.	  New	  York:	  Bantam	  Books.	  

Lickona,	  T.	  (1993).	  The	  Return	  of	  Character	  Education.	  Educational	  Leadership,	  51(3),	  6-‐
11.	  	  

Luxmoore,	  N.	  (2014).	  SCHOOL	  COUNSELLORS	  WORKING	  WITH	  YOUNG	  PEOPLE	  AND	  
STAFF:	  A	  Whole-‐school	  Approach.	  London:	  Jessica	  Kingsley	  Publishers.	  

Lög	  um	  grunnskóla,	  nr.	  91/2008.	  

Mann,	  M.,	  Hosman,	  C.	  M.,	  Schaalma,	  H.	  P.,	  og	  de	  Vries,	  N.	  K.	  (2004).	  Self-‐esteem	  in	  a	  
broad-‐spectrum	  approach	  for	  mental	  health	  promotion.	  Health	  Education	  Research.	  	  

Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir,	  Hrefna	  Pálsdóttir,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  Jón	  Sigfússon,	  
Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson	  og	  Erla	  María	  Jónsdóttir	  Tölgyes.	  (2015).	  Ungt	  Fólk	  2015.	  
Hagir	  og	  líðan	  barna	  á	  Ísland,	  íþrótta-‐	  og	  tómstundaiðja,	  nám	  og	  skóli,	  samband	  við	  
fjölskyldu	  og	  vini,	  lestur,	  miðlar	  og	  tækjaeign	  nemenda	  í	  5.,	  6.	  og	  7.	  bekk.	  Reykjavík:	  
Rannsóknir	  og	  greining.	  

Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir,	  Hrefna	  Pálsdóttir,	  Jón	  Sigfússon,	  Eva	  Þórisdóttir,	  Erla	  
María	  Tölgyes,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  o.fl.	  (2016).Ungt	  fólk	  2016.	  Nám	  og	  skóli,	  
félags-‐og	  tómstundastarf,	  íþróttir	  og	  hreyfing,	  foreldrar	  og	  uppeldi,	  heilsa	  og	  líðan,	  
atvinnuþátttaka	  og	  fjárhagur	  fjölskyldunnar	  og	  vímuefnanotkun	  ungmenna	  í	  8.,	  9.	  
og	  10.	  bekk	  á	  Íslandi.	  Reykjavík:	  Rannsóknir	  og	  greining.	  

Marsh,	  H.W.,	  Ellis,	  L.,	  &	  Craven,	  R.G.	  (2002).	  How	  do	  preschool	  children	  feel	  about	  
themselves?	  Unravelling	  measurement	  and	  multidimensional	  self-‐concept	  
structure.	  Developmental	  Psychology,	  38,	  376–393.	  

Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  (2011a).	  Ný	  menntastefna	  –	  útgáfa	  
aðalnámskrár.	  Sótt	  af	  
https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/6004?CacheRef
resh=1.	  

Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið	  (2011b).	  Aðalnámskrá	  grunnskóla:	  Almennur	  
hluti.	  Reykjavík:	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  	  

Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  (2013).	  Aðalnámskrá	  grunnskóla:	  greinasvið	  
2013.	  Reykjavík:	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  Sótt	  7.	  september	  2016	  af	  
https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-‐efni/namskrar/adalnamskra-‐	  
grunnskola/.	  	  



88	  

Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  (2014).	  Handbók	  um	  velferð	  og	  öryggi	  barna	  í	  
grunnskólum.	  Sótt	  af	  
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/oryggishanbok/Oryggishanbok_grun
nskola_2014.pdf.	  

Menntamálaráðuneytið	  (1999	  a).	  	  Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  almennur	  hluti.	  	  Reykjavík:	  
Mennta-‐málaráðuneytið.	  

Menntamálaráðuneytið.	  (1999b).	  Aðalnámskrá	  grunnskóla:	  Lífsleikni.	  Reykjavík:	  
Menntamálaráðuneytið.	  	  

Menntamálaráðuneytið.	  (2007).	  Aðalnámskrá	  grunnskóla:	  Lífsleikni.	  Reykjavík:	  
Menntamálaráðuneytið.	  	  

Muris,	  P.,	  Meesters,	  C.,	  van	  de	  Blom,	  W.,	  &	  Mayer,	  B.	  (2005).	  Biological,	  psychological,	  
and	  cultural	  correlates	  of	  body	  change	  strategies	  and	  eating	  problems	  in	  
adolescent	  boys	  and	  girls.	  Eating	  behaviours,	  6,	  11-‐22.	  

Neuman,	  W.	  L.	  (2006).	  Social	  research	  methoods:	  qualitative	  and	  quantitative	  
approaches	  (6.	  útgáfa).	  Boston:	  Allyn	  and	  Bacon.	  

Rannsóknir	  og	  greining.	  (e.d.).	  Hagir	  og	  líðan.	  Sótt	  af	  http://www.rannsoknir.is/is/hagir-‐
og-‐lidan/.	  

Rasmussen,	  V.	  B.	  og	  Rivett,	  D.	  (2000).	  The	  European	  network	  of	  health	  promoting	  
schools	  –	  an	  alliance	  of	  health,	  education	  and	  democracy.	  Health	  Education,	  100(2),	  
61-‐67.	  Sótt	  af	  http://search.proquest.com/docview/214702729?accountid=49537.	  	  

Robins,	  R.	  W.,	  Trzesniewski,	  K.	  H.,	  Tracy,	  J.	  L.,	  Gosling,	  S.	  D.	  og	  Potter,	  J.	  (2002).	  Global	  
self-‐esteem	  across	  the	  life	  span.	  Psychology	  and	  Aging,	  17(13),	  423-‐434.	  

Rothon,	  C.,	  Head,	  J.,	  Klineberg,	  E.	  og	  Stansfeld,	  S.	  (2011).	  Can	  social	  support	  protect	  
bullied	  adolescents	  from	  adverse	  outcomes?	  A	  prospective	  study	  on	  the	  effects	  of	  
bullying	  on	  the	  educational	  achievement	  and	  mental	  health	  of	  adolescents	  at	  
secondary	  schools	  in	  East	  London.	  Journal	  of	  Adolescence,	  34(3),	  579–588.	  

Royal	  College	  of	  Psychiatrists.	  (2010).	  No	  health	  without	  Public	  mental	  health:	  the	  case	  
for	  action.	  Sótt	  af	  
http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Position%20Statement%204%20website.pdf.	  

Rückert,	  H.	  (2015).	  Students'	  mental	  health	  and	  psychological	  counselling	  in	  Europe.	  
Mental	  Health	  &	  Prevention,	  3,	  34–40.	  

Samband	  íslenskra	  sveitafélaga.	  (2017)	  Upplýsingar	  um	  grunnskóla.[Excelskjal].	  Sótt	  af	  
http://www.samband.is/media/grunnskoli/Grunnskolar-‐2017_1303.xls.	  

Sebastian,	  C.,	  Burnett,	  S.	  og	  Blakemore,	  S.	  J.	  (2008).	  Development	  of	  the	  self-‐concept	  
during	  adolescence	  [Rafræn	  útgáfa].	  Trends	  in	  Cognitive	  Sciences,	  12(11),	  441-‐446.	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  og	  Kristjana	  Blöndal.	  (1993).	  Námsárangur	  11	  ára	  barna:	  Tengsl	  
við	  vitsmunahæfni,	  félagshæfni	  og	  persónuþætti.	  Uppeldi	  og	  menntun,	  2,	  25-‐40.	  



	  

89	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir.	  (1993).	  Promoting	  children’s	  social	  growth	  in	  the	  schools:	  An	  
intervention	  study.	  Journal	  of	  Applied	  Developmental	  Psychology,	  14,	  461-‐484.	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir.	  (2007).	  Virðing	  og	  umhyggja:	  Ákall	  21.aldar.	  Reykjavík:	  
Heimskringla,	  háskólaforlag	  Máls	  og	  Menningar.	  

Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2016).	  Seigla	  ungmenna	  –	  Þróun	  og	  staða	  þekkingar.	  Í	  Guðrún	  
Kristjánsdóttir,	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  og	  Sóley	  S.	  Bender	  (ritstj.),	  Ungt	  fólk	  –	  
Tekist	  á	  við	  tilveruna	  (bls.	  161-‐184).	  Rvík:	  Hið	  íslenska	  bókmenntafélag.	  

Sigrún	  Daníelsdóttir	  og	  Dóra	  Guðrún	  Guðmundsdóttir.	  (2016).	  Joint	  Action	  for	  Mental	  
Health	  and	  Wellbeing:	  Samstarfsverkefni	  um	  geðheilsu	  og	  vellíðan	  í	  Evrópu.	  
Reykjavík:	  Embætti	  landlæknis.	  

Sigrún	  Daníelsdóttir.	  (2013).	  Geðrækt.	  Í	  Ingibjörg	  Guðmundsdóttir	  og	  Sveinbjörn	  
Kristjánsson	  (ritstjórar),	  Heilsueflandi	  grunnskóli	  (bls.	  51-‐59).	  Reykjavík:	  Embætti	  
landslæknis.	  	  

Sink,	  C.,	  A.,	  Edwards,	  C.,	  N.	  og	  Eppler,	  C.	  (2012).	  School	  Based	  Group	  Counseling.	  
Brooks/Cole:	  Cengage	  Learning.	  

Umboðsmaður	  Barna.	  (e.d).	  Barnasáttmálinn	  á	  Íslandi:	  kynning	  á	  barnasáttmálanum.	  
Sótt	  af:	  https://barn.is/barnasattmalinn/kynning-‐a-‐barnasattmalanum/.	  

Unicef,	  Barnaheill,	  Umboðsmaður	  barna	  og	  Námsgagnastofnun.	  (e.d).	  Barnasáttmálinn	  
–	  styttri	  útgáfa.	  Sótt	  af	  
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html.	  

United	  Nations.	  (2007).	  General	  comment	  nr.	  10:	  Children's	  rights	  in	  juvenile	  justice.	  
Geneva:	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  child.	  

Velferðarráðuneytið.	  (2016a).	  	  Alþingi	  samþykkir	  stefnu	  og	  aðgerðaáætlun	  í	  
geðheilbrigðismálum.	  Sótt	  af	  https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-‐vel/althingi-‐
samthykkir-‐stefnu-‐og-‐adgerdaaaetlun-‐i-‐gedheilbrigdismalum.	  

Velferðarráðuneytið	  (2016	  b).	  Lýðheilsustefna	  og	  aðgerðir	  sem	  stuðla	  að	  heilsueflandi	  
samfélagi.	  Reykjavík.	  Sótt	  af	  
https://www.velferdarraduneyti.is/media/skyrslur2016/Lydheilsustefna_og_adger
daaaetlun_30102016.pdf.	  

Þingskjal	  nr.1217/(2015-‐2016).	  Þingsályktun	  um	  stefnu	  og	  aðgerðaáætlun	  í	  
geðheilbrigðismálum	  til	  fjögurra	  ára.	  

	  


