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Formáli	

Þá	er	loksins	komið	að	þessu.	Ég	er	að	klára	fimm	ára	háskólanámið	mitt	sem	ég	hélt	að	

myndi	aldrei	taka	enda	þegar	ég	byrjaði	á	því	í	miklum	flýti	haustið	2012.	Ég	ætlaði	mér	

aldrei	að	verða	kennari,	heldur	lögfræðingur.	Eftir	þrjá	daga	í	lögfræði	skipti	ég	hið	

snarasta	yfir	eftir	skyndiákvörðun	og	þeirri	ákvörðun	hef	ég	aldrei	séð	eftir,	heldur	er	ég	

guðs	lifandi	fegin.	Námið	hefur	gefið	mér	mikið	og	ég	hlakka	til	að	takast	á	við	áskoranir	

í	kennslu	í	framtíðinni.	

En	ég	gerði	þetta	ekki	ein,	þessi	ritgerð	hefði	aldrei	orðið	af	veruleika	ef	ekki	hefði	

verið	fyrir	fólkið	mitt.	Fyrst	af	öllum	vil	ég	nefna	mömmu	mína,	Sigríði	Jónsdóttur,	sem	

hefur	staðið	eins	og	klettur	á	bak	við	mig	í	gegnum	allt	námið.	Hún	hefur	tekið	við	

ófáum	símtölum	frá	bugaðri	dóttur	og	alltaf	náð	að	stappa	í	mig	stálinu	aftur.	Það	er	
ekki	auðvelt	að	skrifa	meistararitgerð	með	kvíða	en	vegna	þess	hve	yndislega	mömmu	
ég	á	þá	tókst	það.	Elsku	besta	mamma	mín,	þessa	ritgerð	átt	þú	skuldlaust.	Andri	Páll	

maðurinn	minn	og	Óskar	Eðvald	sonur	okkar.	Takk	fyrir	að	hafa	þolað	mig	í	gegnum	
þetta	og	staðið	með	mér	í	gegnum	súrt	og	sætt.	Kristín	Jónsdóttir,	frænka	mín,	fyrir	
yfirlestur	á	ritgerðinni	og	ómetanlega	hjálp.	Stjúpa	mín,	Sirrý,	takk.	Systur	mínar,	

fjölskyldan	mín,	tengdafjölskyldan	mín	fyrir	barnapössun	og	þolinmæði,	takk.	Marthen	
minn,	takk	fyrir	hjálpina..	Síðastar	vil	ég	nefna	vinkonur	mínar	og	samnemendur	Ernu	

Stefnisdóttur	og	Fanney	Jónsdóttur	fyrir	óteljandi	samverustundir	við	skrif	og	

ómetanlegan	stuðning.	Þið	eruð	klárlega	eitt	af	því	besta	sem	námið	gaf	mér.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum/undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	

Vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	

fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	

efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	

ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	

eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	

með	undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	9.	maí	2017	

	

Sara Rós Sigurðardóttir 
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Ágrip	

„Það	er	kannski	lífsleikni	í	öllu	sem	við	gerum,	en	það	er	ekki	í	lífsleikni	tímunum	

hjá	okkur“.	

Viðhorf	unglinga	til	lífsleikni	

Ritgerð	þessi	fjallar	um	rannsókn	sem	gerð	var	með	það	að	markmiði	að	varpa	ljósi	á	

viðhorf	unglinga	til	lífsleikni	og	lífsleiknikennslu	í	grunnskólum.	Auk	þess	var	markmiðið	

að	sjá	hvað	væri	kennt	í	skólanum	í	lífsleikni	og	hvort	tímarnir	væru	nýttir	sem	skyldi.	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	lífsleiknitímar	vilja	stundum	verða	útundan	í	skólakerfinu	og	

eru	oft	nýttir	sem	hálfgerðir	uppsópstímar	fyrir	aðrar	greinar.	Auk	þess	hafa	rannsóknir	

sýnt	að	margir	kennarar	hræðast	lífsleiknikennslu	og	það	gæti	verið	ástæða	þess	að	

kennslan	er	ekki	eins	markviss	og	hún	ætti	að	vera.	Rannsóknin	var	gerð	með	
rýnihópum	en	14	nemendur	í	tíunda	bekk	voru	fengnir	til	að	taka	þátt	í	rannsókninni	

sem	allir	stunda	nám	í	sama	skóla.	Nemendum	var	skipt	í	þrjá	hópa	sem	allir	fengu	

sama	viðtalsramma.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	segir	að	lífsleikni	sé	ásamt	
samfélagsgreinum	kjölfesta	þekkingar	á	lýðræði	og	mannréttindum.	Auk	þess	segir	að	

lífsleikni	gegni	mikilvægu	hlutverki	við	það	að	styrkja	sjálfsmynd	nemenda,	áræði,	
frumkvæði	og	ábyrgð	á	skapandi	hátt.	Niðurstöðurnar	bentu	til	þess	að	lífsleiknikennsla	
í	þessum	tiltekna	skóla	er	alls	ekki	nógu	markviss	og	nemendum	finnst	þeir	ekki	læra	

neitt	gagnlegt	í	tímunum.	Mest	væri	kennt	um	eineltismál	og	kynfræðslu.	Auk	þess	

nefndu	viðmælendur	að	oft	væru	lífsleiknitímarnir	notaðir	sem	aukatímar	í	öðrum	
greinum.	Viðmælendur	nefndu	fjármálalæsi,	hinsegin	fræðslu,	fordóma,	ábyrga	

nethegðun	og	fleira	þegar	rætt	var	um	það	sem	þau	vildu	læra	í	lífsleikni	og	hvað	þeim	

þætti	mikilvægt	að	væri	kennt	í	lífsleiknitímum.	Þetta	styður	það	sem	komið	hefur	fram	

í	fyrri	rannsóknum.	
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Abstract	

„There	might	be	life	skills	education	in	everything	we	do,	but	there	isn´t	any	in	our	

life	skills	education	classes“.	

Teenagers	opinion	on	life	skills	education.	

The	objective	of	this	study	was	to	focus	on	teenagers'	perspectives	towards	life	skills	

and	life	skills	education	in	compulsory	school.	An	additional	objective	was	to	see	what	

is	being	taught	in	life	skill	classes	and	if	they	are	being	utilized	properly.	Studies	have	
shown	that	life	skill	classes	tend	to	be	left	out	of	the	school	curriculum	and	are	

sometimes	utilized	to	finish	up	what	was	left	unfinished	in	other	classes.	Studies	have	

also	shown	that	teachers	fear	teaching	life	skills.	This	could	be	the	reason	for	the	

course	not	being	as	effective	as	it	should	be.	Data	was	collected	in	three	focus	groups	
from	a	total	of	14	students	in	the	tenth	grade.	All	groups	used	the	same	interview	

framework.	The	National	Curriculum	Guide	for	compulsory	schools	(2013)	states	that	

life	skills,	combined	with	social	studies,	are	the	key	to	knowledge	of	democracy	and	
human	rights.	Life	skills	play	an	important	role	in	strengthening	student	identity,	daring,	

initiative	and	responsibility	in	a	creative	manner.	The	results	indicated	that	life	skill	
teaching	is	not	effective	enough.	As	a	result,	the	students	feel	as	if	they	are	not	learning	
anything	useful.	Mostly,	they	were	taught	about	bullying	and	sex	education.	In	

addition,	interviewees	mentioned	that	the	life	skill	classes	were	used	as	extra	lessons	

for	other,	unrelated	classes.	Interviewees	mentioned	financial	literacy,	queer	
education,	prejudice,	responsible	internet	activity	and	more	as	something	they	thought	

to	be	important	elements	and	would	like	to	be	taught	in	life	skill	classes.	These	results	

are	in	line	with	the	studies	mentioned	earlier.	
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1 Inngangur		

Lífsleikni	er	mikilvæg	námsgrein.	Það	hefur	sannast	að	lífsleikni	er	áhrifarík	íhlutun	til	að	

styrkja,	á	jákvæðan	hátt,	félagslega	og	andlega	heilsu	unglinga	(Aldís	Yngvadóttir,	

2002).	Lífsleikni	kom	fyrst	fyrir	sem	námsgrein	í	aðalnámskrá	grunnskóla	sem	kom	út	

árið	1999.	Þar	var	hún	nýtt	sem	samheiti	yfir	það	efni	sem	ætlað	var	til	þess	að	styrkja	

félags-	og	tilfinningalega	hæfni	nemenda.	Í	nýrri	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	segir	

að	lífsleikni	sé	mikilvæg	til	þess	að	styrkja	áræði,	frumkvæði,	hlutverk,	ábyrgð	og	

sjálfsmynd	nemenda	þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	stórum	spurningum	sem	varða	
reynslu-,	hugar-	og	félagsheim	þeirra.	Samfélagsgreinar	og	lífsleikni	eru	kjölfesta	

þekkingar	á	lýðræði	og	mannréttindum	þó	að	lýðræðislegur	hugsunarháttur	eigi	við	í	

öllum	námsgreinum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Lífsleikni	gefur	ný	tækifæri	til	að	

sinna	félags-	og	tilfinningamiðaðri	menntun	til	þess	að	ungt	fólk	sé	raunverulega	

undirbúið	undir	að	lifa	og	starfa	og	læri	sem	best	á	lífið	(Aldís	Yngvadóttir,	2002).	

Í	allflestum	skólum	sem	tóku	þátt	í	rannsókn	Aldísar	Yngvadóttur	(2010)	kom	fram	

að	lífsleikni	var	yfirleitt	kennd	í	40	mínútur	á	viku.	Þó	benda	svör	kennara	og	
skólastjórnenda	til	þess	að	tímarnir	séu	ekki	alltaf	nýttir	eins	og	þeir	ættu	að	vera	og	oft	
verði	þeir	að	einhverskonar	ruslakistu	fyrir	aðra	tíma.	Með	því	er	átt	við	að	tímarnir	

voru	nýttir	til	þess	að	vinna	upp	verkefni	úr	öðrum	námsgreinum.	Auk	þess	kom	fram	
að	í	aðeins	fjórum	skólum	af	61	töldu	kennarar	lífsleiknikennsluna	vera	mjög	góða.	

Niðurstöður	Aldísar	benda	til	þess	að	að	lífsleiknikennsla	í	heildina	sé	alls	ekki	nógu	

markviss	og	oft	virðist	kennslan	ekki	vera	jafn	skipulögð	á	unglingastigi	og	hún	er	á	yngri	
stigum	grunnskólans.		

Það	má	velta	því	fyrir	sér	hvers	vegna	þetta	er	og	hvort	þetta	tengist	áhugasviði	

nemenda	eftir	aldri.	Það	er	því	mikilvægt	að	kanna	viðhorf	nemenda	til	lífsleiknikennslu	

vegna	þess	að	það	sýnir	fram	á	mikilvægi	námsgreinarinnar	sem	er,	samkvæmt	fyrri	

rannsóknum,	ekki	nýtt	og	skipulögð	eins	og	hún	ætti	að	vera	út	frá	sjónarhorni	

nemenda	í	10.	bekk.	
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1.1	 Rannsóknarspurningar	og	markmið	rannsóknarinnar	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	varpa	ljósi	á	það	hvernig	kennsla	í	lífsleikni	gengur	

fyrir	sig	í	grunnskólum	og	hver	viðhorf	nemenda	í	10.	bekk	eru	til	greinarinnar.	Einnig	

var	lagt	upp	með	að	komast	að	því	hver	viðhorf	nemendanna	til	inntaks	kennslunnar	

eru.	Með	því	er	átt	við	það	efni	sem	á	að	kenna	í	lífsleikni	og	það	efni	sem	nemendur	

vilja	læra.	Áður	en	lagt	var	af	stað	í	rannsóknina	hafði	höfundur	nokkra	hugmynd	um	

hver	staða	lífsleikninnar	væri	innan	margra	skóla.	Því	taldi	höfundur	þörfina	til	að	varpa	

sýn	á	stöðu	lífsleikninnar	sem	greinar	mjög	mikla.	

Þessari	rannsókn	er	því	ætlað	að	varpa	ljósi	á	stöðu	lífsleikni	sem	faggreinar	innan	

eins	skóla	og	einnig	hvað	nemendur	vilja	fá	útúr	lífsleiknitímunum	í	grunnskóla.	

Mikilvægt	er	að	fá	fram	sjónarhorn	nemenda	vegna	þess	hve	miklu	máli	lífsleikni	skiptir	
fyrir	andlega	og	félagslega	heilsu	unglinga	(Aldís	Yngvadóttir,	2002).	

Rannsóknarspurningarnar	sem	lagt	var	upp	með	í	þessari	rannsókn	eru:	

1.Hver	eru	viðhorf	nemenda	í	10.	bekk	grunnskóla	til	lífsleiknikennslu?	

2.Hver	eru	viðhorf	nemenda	í	10.	bekk	grunnskóla	til	inntaks	kennslunnar	í	

lífsleikni?	

3.	Hvað	breytingar	vilja	nemendur	í	10.	bekk	grunnskóla	sjá	á	inntaki	

kennslunnar	í	lífsleikni?	

Ástæðan	fyrir	því	að	þessar	spurningar	voru	valdar	var	vegna	þess	að	höfundi	fannst	

efnið	sérstaklega	áhugavert	í	ljósi	þess	hvað	fyrri	rannsóknir	hafa	sagt	um	efnið.	Það	var	
því	mat	höfundar	að	viðhorf	nemenda	væri	skemmtileg	og	gagnleg	viðbót	við	það	sem	

áður	hefur	verið	skrifað	um	lífsleiknina.	Markmiðið	var	að	sjá	hver	viðhorf	nemenda	

væru	og	hvað	það	væri	sem	þau	langaði	að	læra	í	lífsleiknitímum.	Það	virðist	oft	
gleymast	að	nemendur	hafa	margt	merkilegt	fram	að	færa	um	það	efni	sem	þau	læra	í	

skólanum	og	mikilvægt	er	að	kanna	hvað	þeir	hafa	að	segja	um	kennsluna	eins	og	það	

er	kannað	hvað	kennurum	finnst	um	kennsluna,	námsefnið	og	kennsluaðferðirnar	sem	

notaðar	eru.	Kennslustundirnar	geta	orðið	ánægulegri	fyrir	alla	aðila,	ef	nemendur	hafa	

einlægan	áhuga	á	námsefninu	og	fá	jafnvel	að	taka	þátt	í	því	að	velja	hvert	inntak	
tímanna	er.	Það	þarf	ekki	að	láta	nemendur	alfarið	ráða	ferðinni	en	leyfa	þeim	að	taka	

þátt	í	því	að	móta	kennsluáætlunina.		
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1.2	 Uppbygging	ritgerðarinnar	

Ritgerðin	skiptist	í	sex	meginkafla.	Í	inngangi	er	gerð	grein	fyrir	hvað	lífsleikni	sem	

námsgrein	er	og	gerð	grein	fyrir	markmiðum	og	tilgangi	rannsóknarinnar	ásamt	því	að	

greina	frá	rannsóknarspurningum	ritgerðarinnar	og	hvernig	ritgerðin	er	byggð	upp.		

Í	öðrum	kafla	verður	farið	í	fræðilegan	bakgrunn	þar	sem	reifaðar	verða	fyrri	

rannsóknir	og	annað	sem	skiptir	máli	fyrir	niðurstöður	þessarar	rannsóknar.	Farið	

verður	yfir	lífsleikni	í	námskrám	á	Íslandi,	kennslu	um	lýðræði	og	álitamál.	Auk	þess	

verður	fjallað	um	fyrri	rannsóknir	um	efnið,	daglegan	veruleika	unglinga	í	dag,	andlegu	
hliðina	og	fræðslu	fyrir	þá.	Þar	verða	einnig	kynnt	meginhugtök	sem	varða	

rannsóknarefnið.		

Í	þriðja	kafla	er	rætt	um	aðferðarfræði	rannsóknarinnar	en	þar	verður	fjallað	um	

aðferðina	sem	notuð	var,	en	hún	er	eigindleg	viðtalsrannsókn.	Rýnihópa,	hvernig	val	á	

þátttakendum	fór	fram,	siðferðileg	atriði	og	leyfi,	réttmæti	rannsóknarinnar,	

gagnaöflun	og	úrvinnslu	og	greiningu	gagnanna.		

Í	fjórða	kafla	er	greint	frá	niðurstöðum.	Þar	verður	fjallað	um	viðhorf	viðmælenda	til	

lífsleikni	og	viðhorf	þeirra	til	inntaks	lífsleiknikennslunnar.	Þar	fær	rödd	viðmælenda	að	
heyrast	og	þeir	tala	um	það	sem	þeir	læra	og	einnig	það	sem	þeir	myndu	vilja	læra	í	
lífsleiknitímum	í	skólanum.		

Í	fimmta	kafla	verða	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	ræddar	í	samhengi	við	fyrri	
rannsóknir	og	efni	og	tengt	saman	ásamt	því	sem	rannsóknaspurningum	er	svarað	og	

ályktað	um	niðurstöður.		

Í	lokaorðum	má	finna	frekari	ályktanir	sem	hnykkja	á	niðurstöðum	rannsóknarinnar	

og	varpa	ljósi	á	hvaða	þýðingu	greinin	hefur	fyrir	samfélagið.	Auk	þess	eru	gefnar	
hugmyndir	um	hvað	mætti	rannsaka	fleira	í	framhaldi	af	þessari	rannsókn	sem	gæfi	

möguleika	á	að	sjá	aðrar	hliðar	málsins.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Hugtakið	lífsleikni	(e.	life	skills	education)	birtist	fyrst	á	prenti	á	íslensku	árið	1999	en	

það	hefur	verið	notað	erlendis	lengi.	Árið	1990	birtist	orðið	í	skýrslu	um	tilraunakennslu	

á	námsefni	frá	Bandaríkjunum	sem	Menntamálaráðuneytið	gaf	út	Hugmyndir	um	

lífsleikni	voru	þó	byrjaðar	að	mótast	fyrr	í	skólasamfélaginu	og	töluvert	áður	en	ráðist	

var	í	það	verkefni	að	undirbúa	nýja	námsgrein	(Aldís	Yngvadóttir,	2002).		

Námsgreinin	lífsleikni	á	að	efla	alhliða	þroska	nemandans.	Það	felur	m.a.	í	

sér	að	nemandinn	geri	sér	far	um	að	rækta	með	sér	andleg	verðmæti,	
líkamlegt	heilbrigði	og	sálrænan	styrk.	Hann	efli	félagsþroska	sinn,	siðvit	og	

virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum.	Auk	þess	verður	leitast	við	að	styrkja	

áræði	hans,	frumkvæði,	eðlislæga	sköpunargáfu	og	aðlögunarhæfni	til	að	

takast	á	við	kröfur	og	áskoranir	í	daglegu	lífi	(Aðalnámskrá	grunnskóla	–	

lífsleikni,	1999:6).	

Lífsleikni	kom	fyrst	fyrir	sem	námsgrein	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	sem	kom	út	árið	

1999.	Í	henni	var	lífsleikni	skilgreind	sem	svar	við	kalli	nútíma	samfélags	um	að	búa	

nemendur	betur	undir	það	að	takast	á	við	lífið.	En	til	þess	að	það	gæti	orðið	þurftu	

nemendur	að	vinna	með	sjálfa	sig,	bera	virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	þekkja	styrkleika	

sína	og	veikleika	(bls.	6).	

Lífsleiknikennsla	hefur	sannað	að	hún	sé	áhrifarík	íhlutun	til	að	styrkja	jákvæða	

félagslega	og	andlega	heilsu	unglinga	sem	spilar	stórt	hlutverk	í	öllum	þáttum	eins	og	að	

styrkja	sjálfsbjargarviðleitni	og	þroska	sjálfsöruggi	og	tilfinningagreind	(Prajapati,	
Sharma	og	Sharma,	2017).	Auk	þess	að	þjálfa	gagnrýna	hugsun,	hæfileika	í	lausnaleit	og	

ákvarðatöku.	Það	er	því	mikilvægt	að	lífsleikni	sé	sett	í	allar	skólanámskrár	og	kennd	

daglega	af	lífsleiknikennara	eða	ráðgjafa	til	að	bæta	andlega	heilsu	nemenda	og	búa	þá	
betur	undir	þær	áskoranir	sem	lífið	gefur.	Auk	þess	þarf	að	kenna	nemendum	lífsleikni	

svo	að	þeir	geti	orðið	fullgildir	þátttakendur	í	samfélaginu.	

Kristján	Kristjánsson	(2011,	bls.	5)	segir	að	með	lífsleikni	eigi	að	stuðla	að	hamingju	

og	velferð	nemenda	en	það	megi	gera	með	því	að	bæta	sjálfsmynd	þeirra	á	jákvæðan	

hátt,	innri	styrk	þeirra	og	dyggðir.	Með	tilliti	til	þessara	þátta	sem	lífsleikninni	er	ætlað	
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að	efla	megi	líta	til	jákvæðrar	sálfræði	og	hvernig	hún	skilgreinir	hamingjuna.	

Lykilhugtakið	í	jákvæðri	sálfræði	er	hamingja	en	hún	er	sögð	vera	það	sem	einstaklingar	

sækjast	eftir	í	lífinu	og	menntun.	Margar	rannsóknir	hafa	sýnt	að	hamingjan	er	það	sem	
fólk	sækist	eftir	í	lífinu	frekar	en	ríkidæmi	eða	völd.	Aðrar	rannsóknir	hafa	sýnt	að	

foreldrar	vilji	að	börnin	sín	séu	hamingjusöm	í	skólanum	og	því	verða	skólar	að	standa	

undir	því	og	stuðla	að	því	að	líf	barnanna	í	skólum	sé	gott,	að	þau	séu	hamingjusöm.	

Það	hefur	verið	bent	á	að	lífsleikni	námsefni	sé	oft	slitrótt,	að	eitt	efni	sé	notað	fyrir	

einhvern	hluta	kennslunnar	og	eitthvað	annað	fyrir	þann	næsta	(Erla	Kristjánsdóttir,	

Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004,	bls.	39).	Sérfræðingar	hafa	

þó	bent	á	að	meiri	árangur	náist	með	því	að	nota	heildstætt	námsefni	fyrir	alla	þættina.		

2.1	 Samfélagsgreinar	

Lífsleikni	er	hluti	af	samfélagsgreinum,	en	það	eru	þær	námgreinar	sem	fjalla	um	
samfélög	og	menningu	á	hátt	sem	er	upplýsandi	og	gagnrýninn.	Undir	yfirheitið	

samfélagsgreinar	falla	því	saga,	landafræði,	þjóðfélagsfræði,	trúarbragðafræði,	lífsleikni	
og	heimspeki	ásamt	siðfræði	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	195-196).	

Samfélagsgreinar	eiga	að	fræða	nemendur	um	gildi	eins	og	jafnrétti,	lýðræði,	umhyggju	
og	virðingu	og	kenna	þeim	hvað	þessi	gildi	þýða	fyrir	gott	líf.	Samfélagsgreinar	eiga	að	
hjálpa	nemendum	að	bregðast	við	áskorunum	af	skynsemi	ásamt	því	að	gera	

nemendum	grein	fyrir	ábyrgðinni	sem	þeir	bera	á	leiðunum	sem	þeir	velja	sér	í	lífinu.	
Samfélagsgreinar	eiga	að	kenna	nemendum	um	grundvallargæði	lífsins	eins	og	vináttu,	
réttlæti,	frelsi,	virðingu	og	ábyrgð.	Það	að	nemendur	skilji	þær	hugmyndir	sem	eru	

grunnurinn	af	viðhorfum	okkar	til	umhverfis,	auðlinda,	menningar	og	sögu	eru	eitt	af	
markmiðum	samfélagsgreina	en	nemendur	eiga	að	geta	nálgast	álitamál,	bæði	
samfélagsleg	og	siðferðileg,	með	hjálp	samræðunnar	og	mynda	skoðanir	sínar	með	

rökum.	Nemendur	eiga	auk	þess	að	tileinka	sér	réttsýni,	gildismat	og	ábyrgð	með	því	að	
læra	samfélagsgreinar,	þeir	eiga	að	geta	sett	sig	í	spor	annarra	og	geta	séð	fyrir	

afleiðingar	gjörða	sinna	fyrir	sig	sjálf,	umhverfið	og	þjóðfélagið.	Vegna	þessa	eiga	

nemendur	að	fá	kennslu	í	lýðræðislegum	vinnubrögðum.		

Samfélagsgreinar	og	lífsleikni	eru	kjölfesta	þekkingar	á	lýðræði	og	

mannréttindum	og	viðhorfa	til	sömu	þátta.	Lýðræðislegur	hugsunarháttur	á	

þó	við	í	öllum	námsgreinum.	Lýðræðislegt	gildismat	verður	ekki	mótað	
nema	allar	námsgreinar	og	öll	námssvið	séu	notuð	til	þess.	Umhyggja	fyrir	
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fólki,	dýrum	og	umhverfi	er	einnig	hluti	lýðræðismenntunar	og	á	heima	í	

öllum	námsgreinum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	21).	

Sérstaða	samfélagsgreina	fram	yfir	aðrar	greinar	felst	í	því	að	þær	gefa	nemendum	
tækfæri	til	þess	að	þroska	skilning	sinn	á	sér	sjálfum,	fólkinu	í	kringum	sig	og	

samfélaginu	sem	þeir	lifa	í	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	196).	Með	kennslu	

samfélagsgreina	þjálfast	nemendur	í	því	að	greina	gögn	af	ýmsu	tagi,	læra	að	vinna	úr	
heimildum	og	túlka	heimildir	á	ýmsan	hátt	og	hlýða	á	frásagnir	fólks	um	allskonar	

lífsskilyrði	og	túlka	þær	frásagnir.	Auk	þess	læra	nemendur	um	réttindi	sín	og	skyldur.	

Samfélagsgreinar	eru	bæði	ætlaðar	til	þess	að	efla	skapandi	og	gagnrýna	hugsun	ásamt	

því	að	styrkja	nemendur	í	því	að	færa	rök	fyrir	máli	sínu	og	meta	samkvæmni	í	

skoðunum.	Ef	kennarar	nýta	góð	kennslugögn	og	samræður	sem	eru	agaðar	gefa	þeir	

nemendum	kost	á	því	að	takast	á	við	mikilvægar	spurningar	sem	eru	þó	umdeildar	og	

krefjandi.	

Samfélagsgreinar	eiga	að	þroska	hæfni	nemandans	til	þess	að	skilja	það	samfélag	

sem	hann	hefur	fæðst	inn	í,	umhverfið	sitt,	sögu	og	menningu	samfélagsins,	en	það	á	að	

byggjast	á	þeirri	reynslu	sem	nemandinn	hefur	orðið	fyrir.	Þessa	hæfni	á	að	þroska	með	
því	að	stækka	reynsluheim	nemenda	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	195).		

Samfélagsgreinar	eiga	auk	þess	að	þroska	hæfni	nemenda	til	þess	að	skilja	sjálfan	sig	

og	þá	sjálfsmynd	sem	nemendur	hafa	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	195).	En	
þessa	hæfni	á	að	þroska	með	því	að	stækka	hugarheim	nemenda.	Að	síðustu	eiga	
samfélagsgreinar	að	þroska	hæfni	nemenda	til	þessa	að	mynda	félagsleg	tengsl.	En	

þessa	hæfni	eiga	samfélagsgreinar	að	þroska	með	því	að	virkja	nemandann	og	kynna	

hann	fyrir	reglunum	sem	gilda	í	félagsheimi	hans.	

Þessir	þrír	heimar,	reynsluheimur,	hugarheimur	og	félagsheimur	eru	einmitt	þeir	

flokkar	sem	hæfniviðmið	samfélagsgreina	skiptast	upp	í.	Hæfniviðmiðunum	er	skipt	upp	

í	þrjú	þrep,	það	sem	nemendur	eiga	að	geta	við	lok	4.	bekkjar,	7.	bekkjar	og	10.	bekkjar	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	197).	Reynsluheimur	tekur	á	hlutum	eins	og	

mannlífi,	sjálfbærni,	stöðu	íslands	og	sögu,	jörðinni,	trúarbrögðum,	lýðræði	og	fleiru.	

Hugarheimur	tekur	á	hlutum	eins	og	sjálfsvitund,	gildismati,	siðgæðisvitund,	heilbrigði	
og	velferð,	réttsýni,	ábyrgð,	samhygð,	lífsviðhorfum,	gagnrýninni	hugsun,	fyrirmyndum	

og	fleiru.	Félagsheimur	tekur	á	hlutum	eins	og	félagsvitund,	borgaravitund,	

umburðarlyndi,	félagsfærni,	kynheilbrigði,	jafnrétti,	réttlæti,	virðingu,	mannréttindum,	

vináttu,	ofbeldi	og	fleiru.	Hér	á	eftir	verða	dregin	fram	nokkur	hæfniviðmið	sem	sett	eru	
fram	fyrir	samfélagsgreinar.	



	

15	

2.1.1	 Reynsluheimur	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	198-200)	eru	sett	fram	hæfniviðmið	sem	

nemendur	eiga	að	ná.	Við	lok	10.	bekkjar	á	nemandi	meðal	annars	að	hafa	náð	þessum	

viðmiðum	í	flokknum	reynsluheimur:	Nemandi	á	að	geta	sýnt	fram	á	skilning	á	

mikilvægi	þess	að	bera	virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum,	sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	

sjálfbærrar	þróunar,	rökrætt	mikilvæg	hugtök	sem	eru	notuð	um	menningar-	og	

samfélagsmálefni,	útskýrt	margbreytileika	trúarbragða	og	lífsviðhorfa	og	greint	áhrif	
þeirra	á	líf	einstaklinga,	hópa	og	samfélaga,	rætt	og	borið	saman	ólík	trúarbrögð	og	

lífsviðhorf,	útskýrt	mismunandi	hugmyndir	um	gerð	og	framkvæmd	lýðræðis,	tekið	

ábyrga	afstöðu	í	eigin	fjármálum	og	neyslu,	verið	gagnrýninn	neytandi	og	geti	sett	sér	
markmið	á	grundvelli	þekkingar	á	fjármálaumhverfi	einstaklinga	og	samfélags	og	þeim	

tilboðum	sem	eru	í	boði.	Auk	þess	eru	fjöldi	annarra	viðmiða	sem	tengjast	hinum	

námsgreinunum	innan	samfélagsgreinanna	frekar.	

	

2.1.2	 Hugarheimur	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	200-201)	eru	sett	upp	hæfniviðmið	í	flokknum	

hugarheimur	sem	nemendur	eiga	að	hafa	náð	þegar	þeir	ljúka	10.	bekk.	Nemendur	eiga	
meðal	annars	að	geta	beitt	hugtökunum	kyn,	kynhneigð	og	kynhlutverk	og	útskýrt	

hvaða	hlutverki	þau	þjóna	í	kyngervi	einstaklinga	og	sjálfsmynd,	gera	sér	grein	fyrir	eigin	
styrkleikum	og	veikleikum	og	tekið	ákvarðanir	á	grunni	þeirrar	sjálfsþekkingar,	sýnt	
styrk	til	að	bera	ábyrgð	á	eigin	lífi,	lífsháttum	og	heilbrigði,	gert	sér	grein	fyrir	jafngildi	

sínu	og	annarra	manna	og	útskýrt	fyrir	öðru	fólki	mikilvægi	þess,	sett	sig	í	spor	fólks	

með	ólíkan	bakgrunn	og	viðhorf,	á	ýmsum	stöðum	og	tímum,	rökstutt	gildi	jákvæðra	
lífsviðhorfa,	dyggða	og	gildismats,	sem	mikilvægs	þáttar	í	heilbrigðari	sjálfsvitund,	gert	

sér	grein	fyrir	sínum	eigin	styrkleikum	og	veikleikum	og	tekið	ákvarðanir	á	grunni	

þeirrar	sjálfsþekkingar	og	fleiri	atriði	sem	skipta	máli	fyrir	nemendur	að	læra.	

	

2.1.3	 Félagsheimur	

Hæfniviðmiðin	sem	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	202)	setur	upp	í	flokknum	
félagsheimi	tengjast	lífsleikni	sennilega	mest,	en	öll	viðmiðin	í	þeim	flokki	má	tengja	við	

lífsleikni.	Við	lok	10.	bekkjar	á	nemandi	meðal	annars	að	geta	tekið	sjálfstæðan	þátt	í	
lýðræðislegu	samstarfi	og	samræði,	útskýrt	með	dæmum	margbreytilega	mannlífsins	og	
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ólíkan	bakgrunn	fólks,	borið	virðingu	fyrir	frelsi	fólks	til	mismunandi	trúar,	lífsgilda,	

skoðana	og	lífshátta,	vegið	og	metið	skoðanir	og	upplýsingar,	brugðist	við	þeim	á	

fordómalausan	og	réttsýnan	hátt,	rökrætt	stöðu	sína	sem	þátttakandi	í	samfélaginu,	
réttindi,	skyldur	og	gildismat,	sýnt	ábyrgð	í	samskiptum,	umgengni	og	lífsháttum,	meðal	

annars	með	vísan	til	réttinda	samkvæmt	alþjóðasáttmálum,	fengist	við	samfélags	og	

siðferðisleg	málefni	af	mismunandi	sjónarhornum,	komið	þekkingu	sinni	og	viðhorfi	á	
framfæri	með	fjölbreyttum	og	markvissum	hætti,	bæði	einn	og	í	hóp.	Þeir	eiga	einnig	að	

geta	rökrætt	gildi	jafnréttis	og	mannréttinda	á	öllum	sviðum	samfélagsins	og	þekki	

almenn	ákvæði	um	mannréttindi,	sýnt	sjálfsaga,	sjálfstraust	og	virðingu	í	margvíslegum	

samskiptum	og	samstarfi	við	ólíka	einstaklinga,	ígrundað	eigin	getu	til	aðgerða	og	gert	

sér	grein	fyrir	afleiðingum	gerða	sinna	og	aðgerðaleysis,	útskýrt	gildi	reglna	í	

samskiptum	fólks	í	fjölskyldu,	vinahópi	og	þjóðfélaginu	í	heild	og	tekið	þátt	í	að	móta	

slíkar	reglur,	tekið	þátt	í	samfélagsmálum	á	ábyrgan	hátt	og	beitt	sér	í	málefnum	sem	
varða	almannaheill	og	að	lokum	sinnt	velferð	og	hag	samferðafólks	síns.	

2.2	 Lífsleikni	í	dag	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	196)	gegnir	lífsleikni	mikilvægu	hlutverki	við	að	

styrkja	á	skapandi	hátt	áræði,	frumkvæði,	hlutverk,	ábyrgð	og	sjálfsmynd	nemenda	

þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	stórum	spurningum	sem	varða	reynslu-,	hugar-	og	

félagsheim	þeirra.	Aðalnámskrá	grunnskóla	(bls.	52)	setur	fram	viðmiðunarstundarskrá	
fyrir	þann	tíma	sem	hverjum	árgangi	er	ætlaður	í	hverja	námsgrein.	Þar	eru	

samfélagsgreinum,	sem	eru	sex	námsgreinar,	samfélagsfræði,	saga,	landafræði,	

þjóðfélagsfræði,	trúarbragðafræði	og	lífsleikni,	auk	jafnréttismála,	siðfræði	og	
heimspeki,	gefnar	360	mínútur	á	unglingastigi,	eða	120	mínútur	fyrir	hvern	árgang.	Það	

eru	þrjár	kennslustundir	ef	kennslustundirnar	eru	40	mínútur	eins	og	á	flestum	stöðum.	

Í	13.	gr	í	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	er	fjallað	um	rétt	nemenda	og	þar	

stendur	að	nemendur	eigi	rétt	á	að	koma	sjónarmiðum	sínum	á	framfæri	varðandi	

námsumhverfi,	námstilhögun,	fyrirkomulag	skólastarfs	og	aðrar	ákvarðanir	sem	snerta	

þá.	Auk	þess	á	að	taka	tillit	til	sjónarmiða	þeirra	eins	og	hægt	er.	

Þegar	ný	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	var	gefin	út	var	lífsleikni	tekin	út	sem	

sjálfstæð	námsgrein	og	sett	undir	hatt	samfélagsgreina	og	þar	með	urðu	breytingar	á	

stöðu	lífsleikni	innan	skólanna	en	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(1999)	hafði	hún	verið	sér	

námsgrein.	
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2.3	 Lífsleikni	í	eldri	námskrám	

Árið	1999	kom	út	ný	aðalnámskrá	grunnskóla.	Þá	kom	fram	ný	námsgrein	sem	átti	að	

kenna	ný	viðfangsefni	auk	eldri	viðfangsefna	skólans.	Þó	að	sum	af	viðfangsefnum	

greinarinnar	hafi	verið	tekin	fyrir	áður	skapaði	greinin	samt	sem	áður	svigrúm	til	þess	að	

að	sinna	mikilvægum	þáttum	menntunar.	Þessi	grein	var	lífsleikni.	Þegar	hún	kom	fyrst	í	

aðalnámskrá	grunnskóla	(1999)	var	henni	ætlað	að	auðvelda	skólum	að	verða	við	

kröfum	sem	settar	voru	fram	af	stjórnvöldum	með	lögum	og	ýmsum	skuldbindingum,	

eins	og	mannréttindayfirlýsingu	Sameinuðu	þjóðanna,	barnasáttmála	Sameinuðu	

þjóðanna,	laga	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	og	fleira.	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(1999)	sagði	að	lífsleikni	ætti	að	efla	alhliða	þroska	

nemandans,	efla	félagsþroska	hans,	siðvit	og	virðingu	fyrir	sér	sjálfum	og	öðrum.	Auk	
þess	átti	að	leitast	við	að	styrkja	áræðni	nemenda,	frumkvæði,	sköpunargáfu	og	

aðlögunarhæfni	til	þess	að	nemendur	gætu	tekist	á	við	kröfur	og	áskoranir	sem	upp	

kæmu	í	daglegu	lífi.	Eitt	af	áhersluatriðunum	sem	sett	var	fram	um	lífsleikni	var	það	að	
skólinn	myndi	skapa	nemendum	jákvætt	og	öruggt	umhverfi	til	þess	að	stunda	nám	sitt	

í,	þar	sem	stuðningur	og	samvinna	allra	í	skólanum	væri	einkennandi.	

Í	eldri	námskrám	var	lífsleikni	heiti	margra	námsþátta	sem	áttu	að	auðvelda	

kennurum	að	fara	mismunandi	leiðir	að	markmiðum	sem	sett	höfðu	verið	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	1999,	bls.	7).	Meðal	annars	voru	námsþættir	sem	áttu	að	auka	
sjálfsþekkingu	nemenda,	aðstoða	þá	við	að	móta	sér	lífstíl	og	lífsgildi	sem	voru	til	

dæmis	ábyrgð	og	hvernig	nemendur	ættu	að	finna	festu	í	lífinu	og	tilgang.	Útfærsla	

lífsleikni	í	aðalnámskrá	grunnskóla	hvílir	annars	vegar	á	viðfangsefnum	þar	sem	
sjálfsþekking,	þroski	og	mannrækt	einstaklinga	er	í	brennidepli	og	hins	vegar	á	

viðfangsefnum	þar	sem	ytri	þættir	daglegs	lífs	eru	í	fyrirrúmi.	

2.4	 Grunnþættir	menntunar	

Grunnþættir	menntunar	birtust	fyrst	í	nýrri	aðalnámskrá	grunnskóla	sem	kom	út	árið	

2011.	Grunnþættirnir	eru	sex:	læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	velferð,	lýðræði	og	

mannréttindi,	jafnrétti	og	sköpun	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	17).	

Grunnþættirnir	byggja	allir	að	einhverju	leyti	á	löggjöf	fyrir	leik-,	grunn-	og	
framhaldsskóla	ásamt	því	að	sækja	eitthvað	til	annarrar	löggjafar.	Þeir	fléttast	inn	í	

aðalnámskrár	allra	skólastiga	meðal	annars	efnisval	og	inntak	námsins,	starfshætti	og	

aðferðir,	vinnubrögð	kennaranna	og	annars	starfsfólks	skólanna	og	allt	skólastarf.	
Skipulag	hvers	skóladags	þarf	að	endurspegla	heildarsýnina	sem	mótast	af	
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grunnþáttunum	og	því	er	nauðsynlegt	að	öll	viðfangsefni	séu	mótuð	á	heildstæðan	

faglegan	hátt	og	séu	víðsýn.	

Grunnþættirnir	snúast	um	læsi	á	samfélag,	menningu,	umhverfi	og	náttúru	
þannig	að	börn	og	ungmenni	læri	að	byggja	sig	upp	andlega	og	líkamlega,	að	

bjarga	sér	í	samfélaginu	og	vinna	með	öðrum.	Grunnþættirnir	snúast	einnig	

um	framtíðarsýn	og	getu	og	vilja	til	að	hafa	áhrif	og	taka	virkan	þátt	í	að	
viðhalda	samfélagi	sínu,	breyta	því	og	þróa	það	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	

2013,	bls.	16).	

Hugmyndin	um	grunnþættina	byggir	á	því	að	þeir	eigi	að	sjást	í	öllum	starfsháttum	

skóla,	samskiptum	og	skólabrag.	Þeir	eiga	að	sjást	í	öllu	skólastarfi	og	í	inntaki	

námsgreina	og	sviða	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	17).	Þó	að	grunnþættirnir	séu	

settir	fram	sem	sex	mismunandi	þættir	tengjast	þeir	þó	allir	innbyrðis	og	eru	háðir	hver	

öðrum.	Þegar	hugsað	er	út	frá	þeim	skapast	meiri	heildarsýn	á	skólastarfið.	Ekki	er	hægt	
að	koma	á	virku	lýðræði	án	læsis	á	hverskonar	tákn-	og	samskiptakerfi	sem	eru	við	lýði	í	
samfélaginu	samkvæmt	hugmyndafræði	grunnþáttanna.	Einnig	þrífst	virkt	lýðræði	

aðeins	ef	stuðlað	er	að	jafnrétti	á	milli	allra	hópa	og	einstaklingana	í	samfélaginu.	Það	er	
ekki	hægt	að	tryggja	mannréttindi	nema	að	stuðla	að	heilbrigði	og	velferð	allra	og	með	
baráttu	gegn	mismunun	og	öllu	ofbeldi.	

Sjálfbærni	felur	í	sér	að	læra	að	bera	virðingu	fyrir	umhverfinu,	að	skila	jörðinni	til	
komandi	kynslóða	í	sama	eða	betra	ástandi	en	við	tókum	við	henni.	Því	er	eða	þess	

vegna	er	óhugsandi	að	ætla	að	stuðla	að	mannréttindum	án	þess	að	taka	sjálfbærni	til	
greina	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	18).	

Menntun	til	sjálfbærni,	jafnréttis,	lýðræðis-	og	mannréttinda	miðar	að	því	

að	börn	og	ungmenni	skilji	samfélagið	eins	og	það	er	og	hefur	þróast.	

Jafnframt	miðar	þessi	menntun	að	því	að	börn	og	ungmenni	verði	fær	um	

að	taka	þátt	í	að	móta	samfélagið	og	öðlist	þannig	sýn	til	framtíðarinnar	og	
hugsjónir	til	að	beita	sér	fyrir	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	18).	

Í	öllum	samfélögum	er	sköpun	mikilvægur	þáttur	í	menntun	og	þess	vegna	tengist	hann	

öllum	hinum	grunnþáttunum.	Sköpun	er	mikilvæg	í	öllu	námi	og	starfi,	ekki	bara	í	
verklegum	greinum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	18).	

Lífsleikni	er	vel	til	þess	fallin	að	vinna	með	grunnþættina	og	þá	er	sérstaklega	

auðvelt	að	vinna	í	lífsleikni	með	grunnþættina	heilbrigði	og	velferð	og	lýðræði	og	
mannréttindi.		
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2.5	Andstæðir	pólar	lífsleikninnar	
Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson	(2004)	gáfu	út	
handbók	um	lífsleikni	fyrir	kennara	og	foreldra	þar	sem	þau	tala	um	kenningar	Daniels	

Goleman	um	tilfinningagreind	og	segja	að	lífsleikni	eins	og	hún	sé	skilgrein	í	skólastarfi	á	

Íslandi	taki	hvað	mest	úr	kenningum	hans	en	að	kjarni	hennar	sé	sjálfstraust,	sjálfsagi	og	

samkennd.	Tilfinningagreind	er	skilgreind	í	bók	Erlu,	Jóhanns	og	Sæmundar	sem	færni	
sem	snýst	um	að	hafa	sjálfsvitund,	sjálfstjórnun	og	áhugahvöt.	Rannsóknir	á	

tilfinningagreind	hafa	samkvæmt	þeim	gefið	lífsleikninni	nýtt	vægi	og	með	því	rökstutt	

mikilvægi	hennar.	Í	lífsleikni	sem	byggist	á	tilfinningagreind	er	lögð	áhersla	á	að	geta	
hlustað	á	aðra,	tjáð	sig	og	tilfinningar	sínar,	geta	stjórnað	tilfinningum	sínum,	tekið	

sjálfstæðar	ákvarðanir	og	metið	kosti	og	galla	þeirra	ásamt	því	að	geta	séð	

afleiðingarnar	sem	ákvörðunin	getur	haft.		

Ætlun	Erlu	og	fleiri	(2004)	með	bók	sinni	var	að	sýna	skýrari	mynd	af	lífsleikni	en	gert	

hefur	verið,	eins	skýra	og	mögulega	er	hægt.	Leitast	var	eftir	því	að	móta	

hugmyndafræðina	í	kringum	lífsleikni	þannig	að	kjarninn	yrði	alltaf	sá	sami	þegar	
greinin	væri	kennd.	Það	var	þó	þeirra	von	að	greinin	myndi	þróast	hratt	og	verða	
formfastari	þegar	reyndur	kennari	myndi	kenna	hana	og	vita	hvað	ætti	sér	stað	í	henni	

og	því	yrði	hún	markvissari.	Höfundar	bókarinnar	segja	að	ekki	eigi	að	þröngva	
skoðunum	upp	á	börn	og	að	lífsleikni	eigi	ekki	að	kenna	þeim	réttar	skoðanir	til	manna	
eða	málefna,	heldur	eiga	einstaklingar	að	njóta	sín	í	andrúmslofti	þar	sem	þeir	þurfa	

ekki	að	skammast	sín	fyrir	þær	skoðanir	sem	þeir	hafa.	Lífsleikni	á	að	vera	til	þess	að	
einstaklingarnir	læri	að	virða	skoðanir	sem	aðrir	hafa	og	geta	fjallað	um	andstæðar	
skoðanir	með	virðingu.	

2.5.1	Þrír	hornsteinar	lífsleikninnar	

Eins	og	sagt	var	hér	á	undan	eru	þrír	hornsteinar	lífsleikninnar	samkvæmt	Erlu	og	fleiri	

(2004)	sjálfstraust,	sjálfsagi	og	samkennd	en	allir	þessir	hættir	eru	nátengdir	og	
samkvæmt	höfundunum	hvílir	lífsleiknin	á	þessum	þáttum.	Þessir	þættir	eru	byggðir	

upp	á	kenningum	Daniels	Goleman.	

Að	byggja	upp	sjálfstraust	nemenda	er	oftar	en	ekki	talið	vera	aðalmarkmiðið	með	

námsgreininni	lífsleikni.	Það	hafa	allir	eitthvað	gott	í	sér	og	því	þarf	að	byggja	upp	

sjálfstraust	nemenda	til	þess	að	þeir	treysti	á	það	sterka	og	góða	í	sjálfum	sér	og	kunni	

að	draga	fram	styrkleika	sína	og	nota	þá.	Erla	Kristjánsdóttir	og	fleiri	(2004)	segja	að	
sjálfstraust	sé	undirstaða	annarra	þátta	í	lífsleiknikennslu	en	að	hinir,	sjálfsagi	eða	

sjálfstjórn,	byggist	að	stórum	hluta	á	þeirri	tilfinningu	sem	nemendur	hafa	fyrir	getu	
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sinni	og	verðleikum.	Sama	er	uppi	á	teningnum	með	samkennd,	hún	byggist	líka	á	því	

að	nemendur	hafi	sjálfsöryggi	til	þess	að	geta	verið	óhræddur	við	að	umgangast	aðra.	

Það	má	því	segja	að	gott	sjálfstraust	sé	góður	grunnur	til	þess	að	byggja	upp	
hamingjuríkt	líf.	

Sjálfsagi	snýst	um	það	að	nemendur	geti	haft	góða	stjórn	á	þeim	tilfinningum	sem	

þeir	hafa	og	þar	með	haft	góða	stjórn	á	eigin	lífi	og	þar	með	átt	auðveld	með	að	fylgja	

reglum	og	gildum	samfélagsins.	Erla	Kristjánsdóttir	og	fleiri	(2004)	segja	að	forsenda	
frelsis	sé	sjálfsagi	vegna	þess	að	með	því	að	búa	yfir	góðum	sjálfsaga	aukast	líkur	

einstaklings	á	því	að	ná	árangri	og	hann	heldur	áfram	að	vera	sjálfstæður	þrátt	fyrir	

mótandi	öflin	sem	koma	úr	umhverfinu	og	samfélaginu	öllu.	

Samkennd	er	skilgreind	í	bók	Erlu	Kristjánsdóttir	og	fleiri	(2004)	sem	hæfni	sem	

einstaklingur	hefur	til	þess	að	setja	sig	í	annarra	manna	spor,	geta	sýnt	öðrum	stuðning	

og	eiga	auðvelt	með	að	hlusta	og	sýna	áhuga	á	því	sem	við	hann	er	sagt.	Þessi	eiginleiki	
er	dýrmætur	og	skilar	þeim	sem	hann	hefur	virðingu.	Sá	sem	býr	yfir	góðri	samkennd	
hefur	einlægan	áhuga	á	öðru	fólki,	vill	vera	til	staðar	og	hjálpa	fólkinu	í	kringum	sig.		

2.5.2	Andstæðar	hugmyndir	

Kristján	Kristjánsson	(2006)	er	að	einhverju	leyti	ósammála	því	sem	kemur	fram	í	bók	

Erlu	Kristjánsdóttur	og	félaga	(2004)	en	hann	segir	að	stundum	jaðri	fylgni	þeirra	við	
kenningar	Golemans	við	það	að	vera	eins	og	trúarbrögð.	Hann	segir	þó	að	margt	sem	

komi	fram	í	bók	þeirra	sé	mjög	gott,	enda	sé	hún	skrifuð	sem	handbók	fyrir	kennara	og	

foreldra	varðandi	lífsleiknikennslu	en	ekki	amerísk	sjálfshjálparbók	eins	og	Kristján	
kallar	bækur	Golemans.	Samkvæmt	Kristjáni	eru	hugmyndir	Golemans	miklar	

einfaldanir	á	gömlum	hugmyndum	Aristótelesar	um	tilfinningadyggð.	

Kristján	gagnrýnir	líka	bók	Erlu,	Jóhanns	og	Sæmundar,	sérstaklega	þær	áherslur	að	

ekki	eigi	að	kenna	börnum	réttar	skoðanir	á	einhverju	heldur	eigi	þau	að	móta	sínar	

eigin	og	ekki	eigi	að	troða	á	nemendur	skoðunum	þó	að	þeirra	séu	rangar.	Þetta	finnst	

Kristjáni	furðulegt	þar	sem	bókin	er	ætluð	sem	handbók	í	lífsleiknikennslu	og	í	þeirri	
kennslu	eigi	að	kenna	um	réttlæti,	sanngirni	og	fleira,	þá	megi	ekki	leiðrétta	skoðanir	

nemanda	sem	hefur	mögulega	tileinkað	sér	það	að	vera	vondur,	en	þá	eigi	það	bara	að	

vera	í	lagi	þar	sem	ekki	má	taka	af	honum	réttinn	til	þess	að	móta	sínar	eigin	skoðanir.	
Mögulega	er	Kristján	að	einfalda	það	sem	stendur	í	bókinni,	en	hann	segir	einnig	að	

líklega	eigi	höfundarnir	við	að	lífsleiknikennarar	eigi	ekki	að	kenna	réttar	skoðanir	með	

beinni	kennslu	heldur	láta	þær	síast	inn	hjá	nemendum	með	umræðum	og	íhugunum,	
en	hann	segir	að	þetta	sé	ekki	nógu	ljóst	í	bók	Erlu,	Jóhanns	og	Sæmundar.	Kristján	segir	
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að	frekar	sé	hægt	að	lesa	úr	skrifum	í	bók	Erlu	og	fleiri	að	það	sé	ávísun	á	siðferðilega	

sjálfdæmishyggju	fremur	en	góða	lífsleiknikennslu	og	hann	getur	ekki	séð	að	nokkur	

lífsleiknikennari	vilji	hafa	þá	hyggju	í	eftirdragi.		

2.6	 Rannsóknir	á	lífsleikni	

Lífsleikni	hefur	verið	mikið	rannsökuð,	bæði	hérlendis	og	erlendis.	Af	íslenskum	

fræðimönnum	stendur	Aldís	Yngvadóttir	framarlega	en	hún	hefur	skrifað	margar	

greinar	um	efnið.	Hér	verða	reifaðar	rannsóknir	frá	henni	sem	snúa	að	stöðu	

lífsleikninnar	sem	faggreinar	í	grunnskólum	landsins.	Auk	þess	verður	fjallað	um	

erlendar	rannsóknir	sem	snúast	um	hvernig	kenna	megi	lífsleikni	með	jákvæðri	sálfræði	

og	samþætta	lífsleiknina	þar	við	aðrar	greinar.	

2.6.1	 Lífsleikni	á	Íslandi	

Árið	2010	gerði	Aldís	Yngvadóttir	rannsókn	þar	sem	meginmarkmiðið	var	að	kanna	
hvernig	lífsleiknikennsla	væri	í	grunnskólum,	skoða	það	námsefni	sem	til	var	og	skoða	

hvaða	viðhorf	kennarar	hefðu	til	lífsleikninnar.	Tilgangurinn	sem	rannsóknin	hafði	var	
fyrst	og	fremst	að	safna	upplýsingum	um	námsgreinina	og	kennslu	hennar	í	
grunnskólum	með	það	í	huga	að	vonandi	gætu	niðurstöður	rannsóknarinnar	nýst	við	

þróun	lífsleikninnar	í	framtíðinni,	meðal	annars	við	gerð	námskrár,	námsefnis	og	
menntun	kennara.	Rannsóknin	var	framkvæmd	vorið	2008	þar	sem	skólastjórar	og	
kennarar	voru	spurðir	út	í	viðhorf	sín	til	lífsleikni.	Svör	bárust	úr	61	grunnskóla.	20	

skólastjórar	tóku	þátt	í	rannsókninni	og	41	kennari.	

Í	rannsókninni	kemur	fram	að	í	allflestum	skólum	sé	lífsleikni	kennd	a.m.k.	í	40	

mínútur	á	viku	en	þó	benda	svör	nokkurra	viðmælenda	til	þess	að	tímarnir	séu	ekki	
alltaf	nýttir	í	lífsleikni	og	oft	verði	tímarnir	sem	ætlaðir	eru	lífsleikni	að	einhversskonar	

uppsópstímum	fyrir	aðrar	námsgreinar.	Í	greininni	kemur	auk	þess	fram	að	hátt	hlutfall	

kennara	telji	lífsleiknikennslu	góða	í	sínum	skólum,	en	þó	svara	einungis	fjórir	skólar	af	
61	að	hún	sé	mjög	góð	(Aldís	Yngvadóttir,	2010).		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	tvær	vísbendingar	um	það	að	lífsleiknikennsla	sé	

ekki	nógu	markviss	í	heildina,	en	það	er	annars	vegar	að	lífsleikniáætlun	hefur	aðeins	

verið	gerð	í	12	skólum	af	þeim	61	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	og	hins	vegar	að	á	

unglingastigi	virðist	kennslan	ekki	vera	jafn	skipulögð	og	hún	er	á	yngri	stigum	en	það	

sést	á	þeirri	breidd	sem	kom	fram	í	efnistökum	og	notkun	á	námsefni	(Aldís	Yngvadóttir,	

2010).		
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Í	grein	Aldísar	Yngvadóttur	(2002)	er	farið	yfir	stöðu	lífsleikninnar	sem	námsgreinar	í	

skólum.	Þegar	þessi	grein	var	skrifuð	var	aðalnámsskrá	grunnskóla	frá	árinu	1999	enn	í	

gildi	og	því	var	lífsleiknin	sér	námsgrein	innan	veggja	grunnskólanna.	Samkvæmt	Aldísi	
hefur	lengi	ríkt	sú	skoðun	að	umsjónarkennarar	eigi	að	sjá	um	lífsleiknikennslu	sinna	

bekkja	þar	sem	þeir	þekki	nemendur	sína	best	og	séu	því	í	bestu	aðstöðunni	til	að	fjalla	

um	félags-	og	tilfinningaleg	málefni	með	nemendum.	Hins	vegar	hefur	kennari	sem	
hefur	áhuga	og	þekkingu	á	lífsleikni,	góða	samskiptahæfni,	jákvæðni	að	leiðarljósi	og	

með	opinn	persónuleika	alla	burði	til	þess	að	kenna	hvaða	bekk	sem	er	lífsleikni	óháð	

því	hvort	hann	sé	umsjónarkennari	eða	ekki.	Í	grein	Aldísar	segir	að	lífsleiknikennsla	sé	

ekki	á	allra	færi	frekar	en	stærðfræði,	þýska	eða	eðlisfræði,	en	þrátt	fyrir	það	verða	allir	

kennarar	að	vera	lífsleiknikennarar	þar	sem	þeir	séu	nemendum	sínum	fyrirmyndir	um	

samskipti	og	framkomu,	þar	sem	börn	læri	það	sem	fyrir	þeim	er	haft	og	taka	til	sín	það	

sem	kennarinn	gerir	og	segir.		

Samt	sem	áður	er	það	þannig	að	ef	umsjónarkennari	hefur	ekki	kynnt	sér	

námsgreinina	sérstaklega	er	ekki	verið	að	gera	honum	greiða	með	því	að	skipa	honum	

að	kenna	greinina,	sérstaklega	ef	hann	hefur	ekki	áhuga	á	viðfangsefnum	greinarinnar	
(Aldís	Yngvadóttir,	2010).	Í	seinni	grein	sinni	talar	hún	um	það	sama	og	veltir	upp	þeirri	

spurningu	hvort	það	myndi	ekki	gefa	góða	raun	í	öðrum	skólum	að	hafa	kennara	sem	

sinnir	einungis	lífsleiknikennslu	þar	sem	það	virðist	samkvæmt	rannsókn	hennar	gefa	
góða	raun	í	þeim	skólum	sem	það	hefur	verið	gert	í.	Það	er	vandasamt	verk	að	kenna	

lífsleikni	og	að	mörgu	leyti	er	efnið	sem	á	að	kenna	viðkvæmt,	þess	vegna	er	mikilvægt	
að	þeir	sem	ætla	sér	að	kenna	greinina	hafi	mikinn	áhuga	á	efninu	og	metnað	til	þess	að	

gera	vel	(Erla	Kristjánsdóttir	o.fl.,	2004).	Vissulega	á	þetta	við	allar	greinar	grunnskólans	

en	í	lífsleikni	verður	að	undirbúa	kennsluna	vel	þar	sem	efnið	er	mjög	persónulegt	og	

þess	vegna	þarf	sífellt	að	vera	að	endurmeta	getu	og	þarfir	einstakra	nemenda	og	

nemendahópsins	í	heild.	

Árið	2008	skrifaði	Aldís	Yngvadóttir	meistararitgerð	sína	þar	sem	hún	rannsakaði	

hver	staða	og	horfur	væru	fyrir	lífsleikni	í	grunnskólum,	en	þegar	rannsóknin	var	gerð	

voru	10	ár	liðin	síðan	lífsleiknin	var	gerð	að	námsgrein	í	grunnskólum.	Rannsóknin	náði	
til	um	helmings	heildstæðra	grunnskóla	á	landinu	en	niðurstöðurnar	gáfu	það	til	kynna	

að	lífsleikni	hefði	fest	sig	í	sessi	sem	námsgrein	í	skólastarfinu	og	líka	í	huga	skólafólks.	

Viðhorf	kennara	og	skólastjórnenda	til	greinarinnar	voru	afar	jákvæð.	Langflestir	
svöruðu	því	að	lífsleikni	hefði	jákvæð	áhrif	á	námsárangur	og	væri	besta	leiðin	til	að	efla	

samskiptafærni	hjá	nemendum.		
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2.6.2	 Erlendar	rannsóknir	á	lífsleikni	

Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	erlendis	á	lífsleikni	og	verða	nokkrar	þeirra	

reifaðar	hér	á	eftir.	Lífsleikni	virðist	henta	vel	til	samþættingar	en	sérstaklega	hefur	

verið	mikið	skrifað	um	samþættingu	lífsleikni	og	íþrótta,	en	þá	er	það	helst	nefnt	sem	
hluti	af	jákvæðri	sálfræði	en	eins	og	áður	kom	fram	talaði	Kristján	Kristjánsson	(2011)	

um	það.	Eins	og	áður	sagði	er	hamingja	og	velfarnaður	lykilhlugtökin	í	jákvæðri	sálfræði.	

Það	er	því	ekki	skrýtið	að	jákvæða	sálfræðin	sé	fléttuð	inn	í	lífsleiknikennsluna.	

Danish	(2002)	trúir	því	að	það	að	kenna	unglingum	íþróttir	án	þess	að	kenna	þeim	

lífsleikni	með	jákvæða	sálfræði	sendi	röng	skilaboð	til	þeirra.	Það	styrkir	einungis	trú	

þeirra	á	því	að	heimurinn	geti	breyst	ef	þeir	verði	betri	íþróttamenn,	en	fyrir	stærstan	
hluta	unglinga	er	það	ekki	raunin.	Hins	vegar,	ef	bæði	lífsleikni	og	íþróttir	eru	kenndar	

saman,	verður	til	færni	þar	sem	unglingarnir	geta	fært	leiknina	sem	þeir	læra	á	báðum	

stöðum	á	milli,	en	með	því	er	átt	við	að	þeir	geta	nýtt	sér	færnina	sem	þeir	öðlast	í	
lífsleikni	inná	íþróttavellinum	en	áhrif	þess	geta	verið	mjög	sterk.	

Í	Grikklandi	var	gerð	rannsókn	þar	sem	markmiðið	var	að	rannsaka	áhrif	

lífsleiknikennslu	sem	hluta	af	íþróttatímum	(Goudas,	Dermitzaki,	Leondari	og	Danish,	

2006).	73	nemendum	í	7.	bekk	var	skipt	í	tvo	hópa	en	báðir	hóparnir	fengu	stutta	útgáfu	

af	GOAL,	sem	er	íhlutun	sem	hönnuð	er	af	Danish	og	félögum	til	að	kenna	lífsleikni.	
Einblínt	var	á	það	að	setja	sér	markmið	og	hugsa	jákvætt.	Nemendur	voru	metnir	á	

íþróttaprófum,	kunnáttu	um	lífsleikni	og	trú	þeirra	á	áhrifum	þess	að	nota	lífsleikni.	

Niðurstöðurnar	sýndu	bætingu	í	íþróttum,	kunnáttu	og	trúna	á	sjálfan	sig	varðandi	það	
að	setja	sér	markmið.	Þessar	niðurstöður	sýna	að	hægt	er	að	flétta	lífsleikni	inn	í	

íþróttakennslu	á	áhrifaríkan	hátt	með	því	að	nota	hugmyndafræði	jákvæðu	

sálfræðinnar.	

2.7	 Lýðræði	og	álitamál	í	skólastarfi	

Lýðræði	er	mikilvægt	í	skólum,	í	fyrsta	lagi	vegna	þess	að	nemendur	þurfa	að	taka	þátt	í	

lýðræðissamfélagi	þegar	þau	verða	eldri	og	því	þarf	að	kenna	þeim	um	og	á	

lýðræðissamfélög.	Í	öðru	lagi	verða	skólar	að	gæta	að	því	að	borin	sé	virðing	fyrir	
hverjum	og	einum	nemanda,	en	gert	er	ráð	fyrir	því	að	nemendur	læri	til	lýðræðis	um	

lýðræði	í	lýðræði,	en	þess	vegna	er	það	mikilvægt	í	öllu	námi,	viðfangsefnum	

skólastarfsins	og	aðferðum	að	það	sé	tekið	tillit	til	áhuga	nemenda	og	ábyrgð	þeirra	á	
eigin	námi	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	2012,	bls.	9).	
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Það	þurfa	allar	námsgreinar	að	kenna	lýðræði	svo	hægt	sé	að	móta	lýðræðislegt	

gildismat	í	skólum,	en	meðal	annars	er	umhyggja	fyrir	fólki,	dýrum	og	umhverfi	hluti	af	

lýðræðismenntun	en	lýðræðis-	og	mannréttindamenntun	byggist	á	gagnrýninni	hugsun	
og	ígrundun	um	grunngildi	samfélagsins.	Ef	skólinn	ætlar	að	vinna	með	lýðræði	þarf	að	

gera	ráð	fyrir	því	að	mikið	samstarf	sé	við	heimili	nemenda	og	auk	þess	við	æskulýðs-	og	

íþróttastarf.	Þannig	er	lögð	áhersla	á	að	lýðræðislegir	skólar	geti	verið	með	í	því	að	
skapa	samfélag	sem	er	með	sameiginlega	ábyrgð	og	er	sjálfbært	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	

Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	2012,	bls.	10).	

Í	lífsleikni	eru	mörg	álitamál	sem	þarf	að	vinna	með.	En	hvernig	er	nemendum	kennt	

að	takast	á	við	álitamál	sem	gerir	þau	að	þessum	manneskjum	sem	hæfniviðmiðin	segja	
til	um	að	þau	eigi	að	vera?	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	segir:	„Mikilvægt	er	að	nemendur	

læri	að	ígrunda	eigin	hugsanir	og	geri	sér	grein	fyrir	hvaða	áhrif	tilfinningar	hafa	á	

hugsanagang	þeirra,	heilbrigða	dómgreind	og	hæfileika	til	þess	að	bregðast	við	nýjum	
aðstæðum”	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	36).	Í	samhengi	við	þetta	má	nefna	að	

mikilvægt	er	að	leyfa	nemendum	að	vera	þátttakendur	í	samfélaginu	og	sýna	þannig	að	

samferðamenn	þeirra	í	lífinu	og	samfélaginu	skipti	máli.	Það	er	því	mikilvægt	að	láta	
tækifæri	samfélagsgreina	ekki	renna	úr	greipum	sér	og	láta	möguleikana	sem	það	býður	

upp	á	gera	nemendur	að	ábyrgari	og	gagnrýnni	borgurum	og	neytendum	samfélagsins	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	204).	Til	þess	að	kenna	um	álitamál	þurfa	kennarar	
fyrst	að	gera	sér	grein	fyrir	því	hvað	álitamál	eru,	en	það	eru	þau	viðfangsefni	sem	eru	

líkleg	til	þess	að	vera	viðkvæm	eða	umdeild,	en	þau	geta	verið	félagsleg,	pólitísk	eða	
persónuleg,	en	eiga	það	sameiginlegt	að	fólk	hefur	sterkar	skoðanir,	mismunandi	

skoðanir.	Þau	geta	verið	mál	úr	nærsamfélaginu	eða	annarsstaðar	að	úr	heiminum,	en	

yfirleitt	eru	þau	flókin,	með	ekkert	eitt	rétt	svar	og	mismunandi	fólk	sér	þau	á	

mismunandi	hátt	(Oxfam	Development	Education	Programme,	2006).	

Þegar	verið	er	að	kenna	álitamál	er	mikilvægt	að	setja	grundvallarreglur	áður	en	
farið	er	af	stað	með	verkefnið,	en	það	er	gert	til	þess	að	skapa	öruggt	umhverfi	fyrir	

nemendur	til	þess	að	tjá	skoðanir	sínar	og	hugsanir	(Oxfam	Development	Education	

Programme,	2006).	Ef	málefnið	er	mjög	viðkvæmt	getur	verið	gott	að	skipta	bekknum	í	
smærri	hópa.	Kennarinn	spilar	lykilstöðu	í	umræðum	um	álitamál	en	hann	þarf	meðal	

annars	að	vita	hvort	og	hvenær	hann	á	að	segja	sínar	skoðanir	og	sýn	á	málefnið.	

Kennarinn	verður	líka	að	passa	að	lita	ekki	skoðanir	nemenda	með	sínum	skoðunum	
eða	sýna	nemendum	hvort	hann	sé	sammála	einum	en	ekki	öðrum.	Best	er	fyrir	

kennara	að	byrja	á	álitamálum	sem	standa	nærri	þeim	sjálfum	og	ætla	sér	ekki	of	mikið	

í	byrjun,	það	er	æfing	að	kenna	um	álitamál	og	því	betra	að	byrja	smátt.	
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2.8	 Rannsóknir	á	viðhorfum	unglinga		

Viðhorf	unglinga	skipta	máli	og	það	er	mikilvægt	að	hlusta	á	raddir	þeirra.	DeFur	og	

Korinek	(2010,	bls.	15)	gerðu	rannsókn	um	viðhorf	nemenda	úr	borgum	og	dreifbýli	til	

skólanna	sinna,	kennslunnar	og	stjórnunar	og	hvernig	viðhorf	nemenda	hefði	áhrif	á	

námið	og	hver	væri	munurinn	á	viðhorfunum	hjá	nemendum	með	og	án	einhversskonar	

röskunar.	Í	rannsókninni	er	gefið	dæmi	um	það	hvernig	það	að	hlusta	á	nemendur	sem	

hafa	margskonar	eiginleika	og	bakgrunn	getur	verið	áhrifaríkt	fyrir	kennslu.	Nemendur	

geta	verið	sérfræðingar	um	eigið	nám,	en	í	rannsókninni	segir	að	þegar	kennarar	og	

skólar	eru	tilbúnir	til	að	hlusta	á	raddir	nemenda	sinna	á	einlægan	hátt	getur	það	gert	

það	að	verkum	að	námsárangur	batni.	Í	rannsókninni	er	einnig	bent	á	að	nemendur	

hafa	mikilvæga	sýn	á	eigið	nám	og	ábendingar	þeirra	skipta	máli	og	geta	gert	

skólagöngu	þeirra	áhrifameiri.	

Nemendur	geta	verið	sérfræðingar	um	eigið	nám	og	trúverðugleiki	nemenda	sem	

slíkra	sérfræðinga	virðist	vera	óneitanlegur.	Rannsakendur	trúa	því	að	nemendurnir	
sem	voru	viðmælendur	þeirra	sýni	sérfræðikunnáttu	um	eigið	nám	sem	setur	þá	í	bestu	

stöðuna	til	þess	að	bera	kennsl	á	áhrifaríka	kennslu	(DeFur	og	Korinek,	2010,	bls.	18).	

Margir	skólar	gefa	nemendum	tækifæri	til	þess	að	láta	ljós	sitt	skína	og	hlusta	á	

raddir	þeirra,	en	oft	vill	það	verða	þannig	að	einungis	lítill	hluti	nemenda	fær	að	segja	

sína	skoðun	og	oft	eru	það	afreksnemendur,	nemendur	sem	eru	í	stúdentapólitík	eða	
nemendaráðum	og	þekkjast	sem	leiðbeinendur	innan	skólans	(Black,	Stokes,	Turnbull	

og	Levy,	2009,	bls.	14).	En	það	að	hlusta	og	rökræða	við	allskonar	nemendur,	ekki	

einungis	afreksnemendur	og	náttúrulega	stjórnendur	og	hvetja	alla	nemendur	til	þess	
að	segja	sínar	skoðanir,	stuðlar	að	skólasamfélagi	þar	sem	nemendum	finnst	þeir	

tilheyra	og	það	eykur	þátttöku	nemenda	(DeFur	og	Korniak,	2010,	bls.	19).	Nemendur	

geta	hjálpað	skólum	að	bera	kennsl	á	vandamál,	beina	sjónum	starfsfólks	á	þann	stað	
þar	sem	nemendur	þurfa	aðstoð	og	byggja	brú	á	milli	heims	unga	fólksins	og	

fullorðinna.	Það	er	því	ekki	hægt	að	líta	framhjá	þeim	jákvæðu	áhrifum	sem	það	hefur	

að	hlusta	á	raddir	nemenda	og	blanda	þeim	inn	í	skólasamfélagið	þegar	leitast	er	eftir	

því	að	bæta	skólana	og	setja	hærri	staðla	fyrir	kennslu.	

Black,	Stokes,	Turnbull	og	Levy	(2009)	gerðu	rannsókn	á	innleiðslu	ruMAD?	(are	you	

Making	a	Difference)	áætluninnar	í	tveimur	skólum	í	Ástralíu.	ruMAD?	er	áætlun	sem	
vinnur	að	því	að	styrkja	ungt	fólk	í	námi	og	samfélaginu.	Áætlunin	er	námskrárrammi	

sem	stuðlar	að	og	auðveldar	nemendum	að	eiga	frumkvæði,	áætlunin	er	hönnuð	til	að	

hafa	félagsleg	áhrif	og	breytingar,	í	skólum	og	nágrannaskólum	(bls.	15).	Áætlunin	
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hvetur	ungt	fólk	til	að	skoða	hlutverk	sitt	sem	virkir	núverandi	borgarar.	Markmið	

áætluninnar	er	að	gefa	ungu	fólki	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	sjálfstæðu,	nemendamiðuðu	

námi	og	til	að	gefa	kennurum	líkan	af	slíku	námi,	auk	þess	að	hvetja	nemendur	til	
breytinga	í	skólanum	og	í	samfélaginu.	Þessi	áætlun	kom	fyrst	fram	í	Victoria	í	Ástralíu	

árið	2002	en	hefur	síðan	breiðst	um	allt	landið.	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	í	skólunum	tveimur	var	sú	að	í	báðum	skólum	var	

sú	skoðun	ríkjandi	að	það	væru	fleiri	kostir	við	nemendamiðaða	kennslu	heldur	en	
ókostir	og	yfirgnæfðu	þeir	því	gallana	eftir	að	áætlunin	var	kynnt	og	innleidd.	

Niðurstöðurnar	benda	því	til	að	ruMAD?	áætlunin	gefi	ungu	fólki	tækifæri	til	

árangursríks	og	þýðingamikils	lærdóms	(Black,	Stokes,	Turnbull	og	Levy,	2009,	bls.	18-
19).	Ekki	hefur	mikið	verið	rannsakað	um	viðhorf	unglinga	til	lífsleiknikennslu,	en	þó	

hafa	verið	gerðar	nokkrar	meistararitgerðir	sem	verða	reifaðar	hér	á	eftir.		

Í	meistararitgerð	sem	Lilja	Ákadóttir	(2014)	gerði	með	nemendum	í	framhaldsskóla	

kom	fram	að	lífsleikni	hefði	eflt	leikni	viðmælenda	á	lífið.	Þrír	viðmælendur	sögðu	
lífsleikni	í	framhaldsskóla	mikilvæga	en	einum	fannst	hún	það	ekki.	Allir	viðmælendur	

sögðu	að	það	væri	nánast	léttir	að	koma	í	lífsleiknitíma	því	það	væri	góð	tilbreyting.	
Viðmælendum	fannst	gott	að	í	lífsleikni	væri	ekki	eitt	rétt	svar	og	nemendur	gátu	sagt	
frá	sinni	skoðun.	

Kristín	Heiða	Jóhannesdóttir	(2010)	gerði	sína	meistararitgerð	um	sýn	ungmenna	á	
lífsleiknikennslu	í	framhaldsskólum.	Einn	viðmælandi	hennar	nefndi	að	það	ætti	að	

kenna	lífsleikni	í	framhaldsskólum	til	þess	að	nemendur	fengju	tækifæri	til	að	tjá	sig.	
Það	sé	meira	hægt	að	tjá	sig	í	lífsleikni	en	öðrum	fögum,	en	viðmælandanum	fannst	

gott	að	heyra	hvað	öðrum	fyndist.	Auk	þess	þótti	viðmælandanum	hann	vera	öruggari	

með	að	tjá	sig	sjálfur	eftir	lífsleiknitímana.	Annar	viðmælandi	lýsti	lífsleikni	sem	listinni	

að	lifa	og	þótti	kennslan	mikilvægt.	Það	væri	fjölbreytt	efni	sem	farið	væri	í.	Annar	

viðmælandi	var	ekki	viss	um	lífsleiknikennslu	og	mikilvægi	hennar,	en	honum	fannst	
lífsleikni	ekki	skipta	miklu	máli.	

Í	rannsókninni	kom	í	ljós	að	enginn	viðmælandi	hafði	nokkrar	væntingar	til	

lífsleiknikennslunnar	í	skólanum	(Kristín	Heiða	Jóhannesdóttir,	2010).	Einn	nefndi	að	
hann	vissi	ekki	hvað	lífsleikni	væri	vegna	þess	að	í	grunnskóla	mátti	hann	bara	sofa	í	

lífsleiknitímum.	Það	hefðu	verið	slökunartímar.	Annar	viðmælandi	sagði	að	það	hefðu	

engar	væntingar	verið	til	lífsleikni	af	því	að	það	voru	glataðir	tímar	í	grunnskóla	þar	sem	
nemendur	fengu	annað	hvort	frí	eða	voru	að	spila.	Viðmælandinn	vissi	í	raun	ekki	hvað	

lífsleikni	væri.	



	

27	

Þessi	viðhorf	viðmælenda	Kristínar	um	lífsleiknikennslu	í	grunnskólum	samræmist	

því	sem	Aldís	Yngvadóttir	(2010)	komst	að	í	rannsókn	sinni	á	viðhorfi	kennara	til	

lífsleiknikennslu.	Þar	kom	í	ljós	að	tímarnir	væru	ekki	nýttir	sem	skyldi	og	kjarni	
kennslunnar	yrði	oft	útundan.	Lífsleiknitímum	var	lýst	sem	hálfgerðum	ruslakistum.	Það	

er	því	greinilegt	að	nemendur	vilja	fá	tækifæri	til	að	segja	sínar	skoðanir	en	það	hefur	

gefið	góða	raun	í	skólum	þar	sem	farið	hefur	verið	af	stað	með	einhverskonar	
valverkefni.		

2.9	 Lýðræðisleg	verkefni	í	skólastarfi	

Í	eldri	aðalnámskrám	grunnskóla	er	talað	um	lýðræðislega	þátttöku	nemenda	í	

skólastarfi	og	að	allir	starfshættir	grunnskóla	eigi	að	vera	lýðræðislegir	(Gerður	G.	

Óskardóttir,	2014:167).	Það	er	tekið	fram	að	nemendur	eigi	rétt	á	að	segja	sínar	

skoðanir	á	lýðræðislegan	hátt	þegar	þá	varða	mál	sem	koma	upp	í	skólastarfinu	og	það	
á	að	taka	réttmætt	tillit	til	skoðana	þeirra	í	samræmi	við	aldur	þeirra.		

Í	stuttu	máli	má	segja	að	þegar	grunnskólalög	og	síðustu	fjórar	útgáfur	

aðalnámskrár	grunnskóla	eru	lesin	með	lýðræði	og	nemendaþátttöku	í	huga	
sé	áhersla	lögð	á	að	nemendur	séu	búnir	undir	lýðræðislega	þátttöku,	geti	

komið	sjónarmiðum	sínum	á	framfæri,	beri	ábyrgð	á	eigin	námi	og	hafi	val	í	

námi	Gerður	G.	Óskardóttir,	2014,	bls.	167).	

Margir	skólar	hafa	farið	af	stað	með	verkefni	sem	snúast	um	að	leyfa	nemendum	að	
ráða	námi	sínu	svolítið	sjálfir	og	hefur	það	gefið	góða	raun.	Hér	verða	reifuð	nokkur	

þannig	verkefni.	

Í	Fjölbrautaskóla	Snæfellinga	var	farið	af	stað	með	þróunarverkefni	sem	miðaði	að	

samþættingu	námsgreina	en	þar	var	stofnaður	þróunaráfanginn	SNÆ	(Berglind	

Axelsdóttir,	Hrafnhildur	Hallvarðsdóttir	og	Sólrún	Guðjónsdóttir,	2010).	Áfanginn	átti	að	

ná	yfir	þrjú	skólaár	og	alltaf	áttu	að	vera	sömu	nemendur	í	honum.	Eitt	af	markmiðum	
áfangans	var	að	nemendur	tækju	þátt	í	að	þróa	hann	og	unnið	var	markvisst	að	því	öll	

árin	sem	áfanginn	stóð	yfir.	Síðasta	árið	voru	það	nemendurnir	sem	settu	markmiðin	

niður	og	telja	kennararnir	að	þeim	hafi	flestum	verið	náð.	Í	skýrslunni	kemur	fram	að	
nýtt	sjónarhorn	verði	til	þegar	nemendur	og	kennarar	vinna	saman	við	það	að	undirbúa	

og	skipuleggja	svona	námskeið.	Kennarar	verða	að	virða	skoðanir	og	áhuga	nemenda	og	

hvað	þeir	vilja	læra.	Námsefnið	í	svona	námskeiðum	verður	til	hjá	nemendum	með	
hjálp	frá	kennurum	sem	standa	til	hliðar	og	benda	á	hluti	en	stjórna	ekki.	
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Hlíðarskóli	á	Akureyri	er	fyrir	nemendur	sem	eiga	við	erfiðleika	að	stríða	og	er	

hugsaður	sem	tímabundið	úrræði	fyrir	þá	(Bryndís	Valgarðsdóttir,	Reynir	Hjartarson	og	

Ingvar	Sigurgeirsson,	2012).	Farið	var	af	stað	með	verkefni	þar	sem	val	var	stóraukið	og	
látið	höfða	til	áhuga	nemenda	og	ná	til	sem	flestra	hæfniviðmiða.	Meginmarkmiðið	var	

að	vinna	með	sjálfstraust	nemenda	og	að	þeir	byggðu	upp	jákvæðari	sjálfsmynd	þar	

sem	eitt	megineinkenni	nemenda	skólans	eru	lítið	sjálfstraust	og	neikvæð	sjálfsmynd.	
Kannanir	á	þessari	tilhögun	sýndu	vaxandi	áhuga	nemenda	á	náminu,	að	þeim	liði	vel	í	

valtímunum	og	það	sýndi	að	viðhorf	til	annara	viðfangsefna	og	skólans	urðu	líka	

jákvæðari.	Viðhorf	foreldra	og	forráðamanna	barnanna	voru	líka	jákvæðari.	

Þegar	farið	var	af	stað	með	verkefnið	í	Hlíðarskóla	var	litið	til	Framhaldsskólans	á	

Laugum	í	Reykjadal.	Þar	var	stundataflan	brotin	upp	og	tímum	fækkað	um	helming	sem	

eru	eyrnamerktir	ákveðnum	greinum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Arnór	Benónýsson,	Hallur	

Birkir	Reynisson,	Jóhanna	Eydís	Þórarinsdóttir	og	Valgerður	Gunnarsdóttir,	2008).	Á	
móti	fara	nemendur	í	svokallaðar	vinnustofur	en	þar	ákveða	nemendur	sjálfir	hvaða	

viðfangsefni	þeir	taka	hverju	sinni	og	geta	því	stjórnað	tímanum	betur.	Þeir	geta	eytt	

meiri	tíma	í	þær	greinar	sem	þeim	finnst	erfiðari	og	minni	tíma	í	það	sem	liggur	betur	
fyrir	þeim.	Það	eru	2-3	kennarar	í	vinnustofunum	sem	eru	nemendum	innan	handar.	

Frá	upphafi	hefur	verið	fylgst	með	viðhorfum	nemenda	og	starfshættir	þróaðir	í	

samræmi	við	þau.	Nemendur	eru	flestir	jákvæðir	gagnvart	þessu	fyrirkomulagi.	
Foreldrar	voru	líka	beðnir	um	álit	á	fyrirkomulaginu	og	það	kom	líka	mjög	jákvætt	út.	

Allir	foreldrar	nema	eitt	töldu	að	barninu	sínu	liði	frekar	eða	mjög	vel.	Kennarar	sýndu	
fyrst	efasemdir	um	það	hversu	stórt	skref	það	væri	að	stíga	á	því	að	hafa	slíkt	

fyrirkomulag	í	skólum	en	með	tímanum	hefur	trú	þeirra	á	þessu	fyrirkomulagi	styrkst	og	

kennarar	orðið	jákvæðari	gagnvart	fyrirkomulaginu.	

2.10	Lífsleiknikennslan	

Það	er	gífurlega	mikið	af	málefnum	sem	hægt	er	að	taka	fyrir	í	lífsleikni.	Í	

hæfniviðmiðum	sem	sett	eru	upp	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	eru	mörg	viðmið	

sem	renna	beint	inn	í	lífsleiknikennslu.	Lífsleikni	er	þannig	úr	garði	gerð	að	vanda	þarf	
kennsluna,	því	eins	og	sagði	áðan,	eru	það	oft	álitamál	sem	eru	tekin	fyrir	

lífsleiknikennslu	og	geta	þau	verið	viðkvæm,	bæði	fyrir	nemendur	og	kennara.	Eins	og	

áður	hefur	verið	sagt	byggist	lífsleiknikennsla	samkvæmt	Erlu	Kristjánsdóttur	og	fleiri	
(2004)	á	þremur	hornsteinum,	sjálfstrausti,	sjálfsaga	og	samkennd	en	efnin	sem	hér	á	

eftir	koma	geta	öll	unnið	markvisst	að	þeim	stoðum	sem	standa	undir	lífsleikninni	

samkvæmt	kenningu	Erlu	og	félaga.	Samkvæmt	skilgreiningu	Alþjóða	
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heilbrigðismálastofaninnar	(World	Health	Organization,	1994)	er	lífsleikni	að	hafa	

hæfileika	til	að	geta	lagað	sig	að	ólíkum	aðstæðum	og	geta	breytt	á	jákvæðan	hátt,	sem	

gerir	einstaklinga	hæfa	til	að	takast	á	áhrifaríkan	hátt	við	kröfum	og	áskorunum	í	
daglegu	lífi.	

2.10.1	 Daglegur	veruleiki	ungs	fólks	í	dag	

Daglegur	veruleiki	ungs	fólks	í	dag	býður	upp	á	allskonar	áskoranir	sem	þarf	að	takast	á	

við.	Þar	má	meðal	annars	nefna	fjármál,	internetið,	einelti,	fjölmiðla,	samskipti,	ábyrgð,	
jafnrétti,	heilsu	og	hreyfingu.	Það	er	ekki	sjálfsagt	mál	að	nemendur	fái	þessa	þekkingu	

heima	hjá	sér	og	því	eru	lífsleiknitímar	kjörinn	vettvangur	til	þess	að	kenna	um	þessa	

hluti.	

Fjármálalæsi	er	stór	hluti	af	lífi	ungs	fólks	í	dag,	en	OECD	og	Evrópusambandið	hafa	

lýst	því	yfir	að	fjármálalæsi	neytenda	er	of	lítið	og	talað	um	að	mikilvægt	sé	að	bæta	
það,	einnig	hjá	börnum	og	unglingum	(Atvinnuvegaráðuneytið,	2009).	Nemendur	fá	litla	

fræðslu	um	fjármál	í	grunn-skólum	og	það	þarf	að	kanna	hvort	að	sú	litla	fræðsla	sem	
þeir	fá	auki	fjármálalæsi	og	færni	í	fjármálum.	Lagt	er	til	að	fjármálafræðsla	hefjist	strax	
í	byrjun	grunnskóla	og	miði	að	því	að	kenna	börnum	að	fara	vel	með	peninga	Nefndin	

sem	skrifaði	þessa	skýrslu	lagði	til	að	fjármálalæsi	yrði	gert	að	skyldugrein	í	grunnskóla	
en	það	hefur	ekki	enn	verið	gert.	

Annar	stór	hluti	af	lífi	unglinga	í	dag	er	internetið	með	öllum	sínum	tækifærum	og	

hættum.	Mikilvægt	er	að	unglingar	fái	fræðslu	um	hættur	internetsins	vegna	þess	að	
eftir	því	sem	tækifærum	internetsins	fjölgar,	fjölgar	hættum	þess	líka.	Það	er	ekki	

staðan	að	því	betra	miðlalæsi	sem	fólk	hefur	að	því	gangi	betur	að	forðast	hættur	

internetsins,	það	er	alltaf	áhætta	fólgin	í	því	að	nota	internetið	þar	sem	fólk	veit	aldrei	

hver	er	hinu	megin	við	skjáinn	ásamt	því	að	allt	sem	fer	á	internetið	helst	þar	inni	alla	

tíð	(Livingstone	og	Helsper,	2009).	Það	eru	margar	hættur	sem	steðja	að	ungu	fólki	á	

internetinu.	Þar	má	meðal	annars	nefna	þegar	fullorðinn	einstaklingur	þykist	vera	annar	

en	hann	er	og	getur	tælt	börn	og	unglinga	til	þess	að	hitta	sig	með	því	að	byggja	upp	

trúnaðarsamband	við	barnið	(SAFT,	2011).	Netglæpamenn	reyna	að	komast	yfir	

allskonar	upplýsingar	á	netinu	sem	getur	verið	stórhættulegt	og	því	þurfa	einstaklingar	

að	vera	vel	vakandi	fyrir	því	sem	þeir	setja	á	internetið.	Auk	þess	eru	komnar	upp	

margar	síður	sem	bjóða	beinlínis	upp	á	neteinelti,	en	einelti	er	orðin	hluti	af	daglegum	

veruleika	unglinga	í	dag.	Einelti	er	mikið	að	færast	yfir	á	netið	þar	sem	samfélagsmiðlar	

eru	notaðir,	skyndiskilaboð	og	spjallsvæði.	Þarna	spila	forrit	og	netsíður	eins	og	
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facebook,	snapchat,	ask.fm,	instagram	og	fleiri	stóran	þátt	en	allar	þessar	síður	og	forrit	

geta	börn	og	unglingar	notað	til	að	niðurlægja	annan	einstakling.	

Fjölmiðlar	hafa	mikil	áhrif	á	nemendur	og	mótun	gildismats	þeirra	og	hegðunar.	

Fjölmiðlar	veita	nemendum	aðgang	að	allskonar	efni	en	þeir	hafa	ekki	alltaf	þroska	til	

að	meðtaka	það	eins	og	umfjallanir	um	ofbeldi,	kynferðismál,	misnotkun	á	áfengi	og	

vímuefnum.	Ungt	fólk	er	oft	áhrifagjarnt	og	því	getur	verið	hætta	á	því	að	það	dragi	

ályktanir	um	að	allt	sem	sést	í	sjónvarpinu	sé	viðunandi.	Þess	vegna	geta	fjölmiðlar	
óviljandi	hvatt	til	óæskilegrar	hegðunar	og	neikvæðra	viðhorfa	(Umboðsmaður	barna,	

e.d.).	

Jafnrétti	er	unglingum	í	dag	oft	ofarlega	í	huga,	en	markmið	jafnréttismenntunar	er	

„að	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	þroskast	á	eigin	forsendum,	rækta	hæfileika	sína	og	

lifa	ábyrgu	lífi	í	frjálsu	samfélagi	í	anda	skilnings,	friðar,	umburðarlyndis,	víðsýnis	og	

jafnréttis“	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	22).	Það	er	ákvæði	í	lögum	um	jafna	
stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	að	nemendur	eigi	að	hljóta	fræðslu	um	
jafnréttismál	á	öllum	skólastigum.	Þar	á	til	dæmis	að	leggja	áherslu	á	að	búa	öll	kyn	

undir	jafna	þátttöku	í	samfélaginu.	Undir	jafnréttismenntun	fellur	líka	nám	um	kyn	og	
kynhneigð	ásamt	því	að	lögð	er	áhersla	á	með	grunnþættinum	jafnrétti	að	nemendur	
læri	um	menningu,	þjóðerni,	tungumál,	trúarbrögð	og	lífsskoðun	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013,	bls.	22).	

Í	23.	gr.	laga	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	(nr.	10/2008)	segir	að	

kennslu	og	námsgögn	í	skólum	séu	þannig	gerð	að	kynjum	sé	ekki	mismunað	og	í	allri	
náms-	og	starfsfræðslu	og	ráðgjöf	í	skólum	eigi	drengir	og	stúlkur	að	fá	sömu	fræðslu	og	

ráðgjöf	vegna	sömu	starfa.	Auk	þess	segir	að	nemendur	eigi	að	hljóta	jafnréttisfræðslu	

á	öllum	skólastigum,	en	þar	á	meðal	annars	að	búa	bæði	kynin	undir	jafna	þátttöku	í	

samfélaginu.	

Það	er	líka	mikilvægt	að	kenna	félagsfærni	til	þess	að	nemendur	geti	átt	árangursrík	
samskipti	við	aðra	á	jákvæðan	hátt	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	37).	Heilbrigð	

sjálfsmynd	er	grunnur	góðrar	félagsfærni.	Börn	sem	hafa	góða	félagsfærni	eiga	oftar	

frumkvæði	að	samskipum,	að	halda	þeim	við	og	eru	betri	í	aðlaga	sig	að	breyttum	
aðstæðum.	Grunnurinn	að	lífshamingju	og	lífsfyllingu	er	þroskuð	félagsfærni	og	því	er	

mikilvægt	að	rækta	hana	í	skólum,	bæði	hjá	drengjum	og	stúlkum.	

Heilsa	og	hreyfing	er	mikilvægt	fyrir	ungt	fólk	(Embætti	landlæknis,	2015).	Dagleg	

hreyfing	er	mikilvæg	fyrir	andlega,	líkamlega	og	félagslega	heilsu	unglinga	og	vellíðan	
þeirra.	Það	er	mikilvægt	að	ungt	fólk	takmarki	tímann	sem	það	situr	kyrrt.	Það	er	mælt	

með	því	að	öll	börn	og	unglingar	hreyfi	sig	að	minnsta	kosti	60	mínútur	á	dag,	en	þó	má	
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stytta	þann	tíma	í	minni	lotur.	Heilsa	og	hreyfing	getur	verið	til	umfjöllunar	í	fögum	eins	

og	lífsleikni,	samfélagsfræði,	heimilisfræði	og	íþróttum.	Í	þessum	greinum	er	meðal	

annars	hægt	að	kenna	hollustu	í	fæðuvali,	hreyfingu,	ábyrgð	og	virðingu	(Margrét	
Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	og	Erla	Kristjánsdóttir,	2013,	bls.	14).	Það	ætti	að	

vera	valmöguleiki	fyrir	ungt	fólk	að	stunda	þá	hreyfingu	sem	þeim	finnst	skemmtileg	og	

samræmist	færni	og	getu	þeirra.	Þannig	er	lagður	grunnur	að	lífsháttum	sem	fela	í	sér	
hreyfingu	daglega	í	framtíðnni	(Embætti	landlæknis,	2015).	

2.10.2	 Andlega	hliðin	

Andleg	veikindi	barna	og	unglinga	eru	töluvert	mikil	á	Íslandi.	Ef	miðað	er	við	erlendar	

upplýsingar	eru	12	–	15%	íslenskra	barna	með	geðraskanir	sem	teljast	vægar	en	2	–	5%	
íslenskra	barna	með	alvarlegar	hegðunar-	og	geðraskanir.	Það	er	vandamál	á	Íslandi	að	

meðferðarúrræði	eru	lítil	og	fjárveitingar	mjög	takmarkaðar	miðað	við	þörfina	á	

þjónustunni	(Kristján	Már	Magnússon,	2004).	Þetta	sýnir	að	það	þarf	fræðslu	en	

sjálfsvígstíðni	ungs	fólks	á	Íslandi	er	há	og	þá	sérstaklega	hjá	strákum	á	aldrinum	15-	24	
ára	en	sjálfsvíg	eru	önnur	helsta	dánarörsök	ungra	karlmanna	á	Íslandi.	Á	árunum	1990	

–	1994	sviptu	37	karlmenn	á	aldrinum	15	–	24	ára	sig	lífi	en	einungis	3	konur	(Wilhelm	
Norfjörð,	2000).	Nýrri	tölur	frá	árinu	2009	sýna	að	það	hefðu	verið	4	sjálfsvíg	á	hverja	
100.000	íbúa	á	aldrinum	15	–	19	ára	á	Íslandi,	sem	gefur	þó	ekki	alveg	rétta	mynd	vegna	

lítils	fólksfjölda.	Það	þýðir	að	miklar	breytingar	geta	orðið	á	tíðni	sjálfsvíga	hér	á	landi	á	
stuttum	tíma	(OECD,	2015).	

Niðurstöður	rannsóknar	sem	gerð	var	í	skóla	á	Indlandi	sýndu	að	lífsleiknikennsla	

hefur	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	nemenda	og	andlega	heilsu,	en	það	var	

gífurlegur	munur	á	nemendum	áður	en	þeir	fengu	markvissa	lífsleiknikennslu	og	eftir	að	
þeir	fengu	hana	(Azeez,	2015).	Áður	en	íhlutunin	átti	sér	stað	svöruðu	66,7%	nemenda	

að	þeir	væru	með	lágt	sjálfsálit	og	33,3%	nemenda	svöruðu	að	þeir	væru	með	miðlungs	

sjálfsálit.	Eftir	íhlutunina	sem	var	lífsleiknikennsla	fóru	svör	nemenda	upp	í	að	100%	
þeirra	sögðu	að	þeir	væru	með	miðlungs	sjálfsálit.	

Þeir	einstaklingar	sem	hafa	jákvæða	sjálfsmynd	eru	vissir	um	sína	stöðu	í	lífinu	

(Margrét	Héðinsdóttir	o.fl.,	2013,	bls.	21).	Þeir	einstaklingar	eru	sjálfsöryggir,	þekkja	

styrkleika	sína	vel	og	veikleika	líka,	þeir	ná	oftast	árangri	og	eiga	auðvelt	með	að	láta	sér	

líða	vel.	Kennarar	og	skólafólk	eru	í	stóru	hlutverki	vegna	þess	að	þeir	eru	í	miklum	

samskiptum	við	nemendur	á	þeim	tíma	í	lífi	þeirra	sem	mikil	mótun	á	persónuleika	og	

sjálfsmynd	á	sér	stað.	
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2.10.3	 Fræðsla	í	lífsleiknitímum	

Í	rannsókn	Obiekezie	og	Timothy	(2015)	um	það	hvernig	væri	hægt	að	byggja	upp	

umburðarlyndi	í	skólastofunni	kom	í	ljós	að	þegar	unnið	er	með	fordóma	þarf	kennarinn	

að	vera	með	ákveðna	aðferð,	meðvitaður	um	það	sem	hann	er	að	gera	og	búinn	að	

hugsa	vel	út	það	sem	hann	ætlar	að	gera.	Lífsleiknitímar	eru	því	tilvalinn	staður	til	að	

ræða	fordóma	við	nemendur.	Nemendur	hafa	yfirleitt	fyrirfram	ákveðnar	skoðanir,	þó	

þær	séu	ómótaðar	og	óljósar	oft	á	tíðum	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	
Sigurðardóttir,	2012,	bls.	47).	Það	er	því	kostur	þegar	það	kemur	að	siðferðilegum	

viðfangsefnum	vegna	þess	að	nemendur	eru	á	ákveðinn	hátt	búnir	að	undirbúa	sig	fyrir	

samræður	um	siðferðileg	efni.	

Lítið	er	um	staðlaða	kynfræðslu	í	skólum	á	Íslandi	(Sigríður	Dögg	Arnardóttir,	2014,	

bls.	134).	Oftast	er	ætlast	til	að	lífsleikni-	og	náttúrufræðikennarar	sjái	um	hana	og	fá	
þeir	þó	engan	raunverulegan	undirbúning	eða	þjálfun	til	þess	að	sjá	um	þessa	fræðslu.	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	það	þurfi	að	auka	kynfræðsluna	en	það	þarf	líka	fjölbreytta	
kennslunálgun	með	fyrirlestrum,	umræðum	og	leikjum.	Unglingar	vilja	alltaf	auka	við	
kynfræðslu	og	vilja	að	hún	sé	fjölbreytt,	heiðarleg	og	hreinskilin.	Auk	þess	vilja	þeir	að	

meira	sé	fjallað	um	tilfinningar	í	bland	við	kynsjúkdóma	og	verjur.	

Í	nútímasamfélagi	fá	börn	og	unglingar	ekki	einungis	kynfræðslu	heima	fyrir	og	í	

skólum,	heldur	eru	ýmsir	aðrir	miðlar	sem	hafa	áhrif	(Dagbjört	Ásbjörnsdóttir,	Guðbjörg	
Edda	Hermannsdóttir	og	Sigurlaug	Hauksdóttir,	2006).	Fjölmiðlar	markaðsetja	kynlíf	
meðal	annars	á	netinu,	í	myndböndum	tónlistarmanna,	þáttum	í	sjónvarpinu	og	

kvikmyndum.	Þessi	þróun	getur	haft	þær	afleiðingar	að	misvísandi	skilaboð	komast	til	

barna	og	unglinga	um	kynlíf	og	það	getur	orðið	til	þess	að	upp	koma	ranghugmyndir	um	

eðlilegt	kynlíf.	Kynfræðsla	fyrir	börn	og	unglinga	gerir	þeim	auðveldara	að	takast	á	við	

tilfinningar	sínar	og	taka	ákvarðanir	varðandi	eigin	kynheilbrigði.	Með	góðri	fræðslu	er	

hægt	að	undirbúa	unglinga	betur	fyrir	þann	þrýsting	sem	getur	verið	í	umhverfinu	og	

hjálpað	þeim	að	mynda	heilbrigt	samband	í	framtíðinni,	enda	er	kynlíf	eðlilegur	hluti	af	

lífinu.	Ásamt	þessu	getur	öflug	kynfræðsla	og	þekking	barna	og	unglinga	hjálpað	þeim	

að	vernda	sig	gegn	misnotkun	og	því	að	þau	misnoti	aðra.	

Margrét	Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	og	Erla	Kristjánsdóttir	(2013,	bls.	14)	

segja	í	greinargerð	sinni	um	grunnþáttinn	heilbrigði	og	velferð	að	fjalla	megi	um	

grunnþekkingu	á	líkamanum,	þroskaferli	og	kynfræðslu	í	náttúrufræði	og	lífsleikni,	en	
það	er	það	sama	og	Sigríður	Dögg	segir	í	sinni	bók	að	sé	oftast	raunin.		
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Ef	unglingar	eru	spurðir	hvenær	sé	nógu	mikið	af	kynfræðslu	þá	eru	margir	sem	

svara	að	það	sé	aldrei	nógu	mikil	kynfræðsla,	en	hún	er	misjafnlega	mikil	eftir	skólum	

(Sigríður	Dögg	Arnardóttir,	2014,	bls.	135-136).	Í	sumum	skólum	er	kynfræðsla	kennd	
einn	tíma	á	viku	yfir	allan	veturinn	en	í	öðrum	er	haldinn	einn	fyrirlestur	yfir	veturinn	og	

ekkert	meir.	Það	þarf	að	gæta	að	því	að	námsefni	í	kynfræðslu	sé	ekki	fordómafullt	og	

gildishlaðið,	en	í	íslenskri	rannsókn	sem	gerð	var	kom	í	ljós	að	mikið	af	efninu	gerði	ráð	
fyrir	því	að	allir	einstaklingarnir	væru	gagnkynhneigðir	og	því	ekki	gert	ráð	fyrir	

fjölbreytilegri	kynhegðun,	kynvitund	eða	kynhneigð.	

Það	eru	engin	opinber	gögn	til	um	fjölda	fólks	á	Íslandi	sem	er	hinsegin	(European	

Commission	against	Racism	and	Intolerance,	2014,	bls.	25).	Félagsvísindastofnun	
Háskóla	Íslands	hefur	þó	framkvæmt	skoðanakönnun	sem	segir	til	um	að	1,8%	af	

þjóðinni	sé	samkynhneigt,	1%	tvíkynhneigt	og	0,1%	transfólk.	Það	er	því	töluverður	

hluti	þjóðarinnar	sem	telst	til	hinsegin	samfélagsins	og	hinseginfræðsla	því	mikilvægt	Í	
hæfniviðmiðum	samfélagsgreina	og	segir	að	í	lok	10.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	

beitt	hugtökunum	kyn,	kynhneigð	og	kynhlutverk	og	útskýrt	hvaða	hlutverki	þau	þjóna	í	

kyngervi	einstaklinga	og	sjálfsmynd.	Það	er	því	í	meira	lagi	undarlegt	afhverju	
hinseginfræðsla	sé	ekki	föst	í	námskrá	allra	skóla	(Aðalnámskrá	grunnskóla:	2013,	bls.	

201).	Námsáætlun	sem	Samtökin´78	gerðu	fyrir	nemendur	í	grunnskóla	hefur	verið	

tekið	vel	en	þó	er	það	undir	hverjum	skólastjóra	fyrir	sig	komið	hvort	skólar	taki	þátt	í	
námsáætluninni	og	séu	með	hinseginfræðslu	þó	segi	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	

að	eigi	að	kenna	hana.	Hinseginfræðsla	er	þó	mikilvæg	þar	sem	rannsóknir	sýna	að	30%	
meiri	líkur	eru	á	því	að	nemendi	sem	er	samkynhneigður	sé	lagður	í	einelti	á	Íslandi	en	

jafnaldrar	hans	sem	ekki	eru	hinsegin	(European	Commission	against	Racism	and	

Intolerance,	2014,	bls.	25).		

2.11	Samantekt	
Lífsleikni	er	hluti	af	samfélagsgreinum	sem	eru	greinar	sem	eiga	að	kenna	nemendum	

um	grundvallargæði	lífsins	og	með	kennslu	á	þeim	eiga	nemendur	að	tileinka	sér	

réttsýni	og	að	geta	sett	sig	í	spor	annarra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Þessar	
greinar	eru	kjölfesta	þekkingar	á	lýðræði	og	mannréttindum.	Sérstæða	samfélagsgreina	

fram	yfir	aðrar	greinar	skólanna	er	sú	að	þær	gefa	nemendum	tækifæri	á	að	þroska	

skilning	sinn	á	sjálfum	sér,	fólkinu	í	kringum	sig	og	því	samfélagi	sem	þeir	búa	í.	
Samfélagsgreinar	eiga	að	þroska	hæfni	nemandans	til	þess	að	skilja	samfélagið	sitt	og	

þroska	hæfni	nemandans	til	þess	að	skilja	sig	sjálfan	og	efla	sjálfsmynd	hans.	
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Lífsleikni	varð	að	sjálfstæðri	námsgrein	þegar	ný	aðalnámskrá	grunnskóla	kom	út	

árið	1999	en	með	gerð	hennar	átti	að	auðvelda	skólum	að	kenna	ýmsa	hluti	sem	voru	

settir	fram	sem	krafa	af	stjórnvöldum.	Henni	var	ætlað	að	efla	alhliða	þroska	
nemandans,	félagsþroska	hans,	siðvit	og	virðingu	sem	hann	ber	fyrir	sér	sjálfum	og	

fólkinu	í	kringum	sig.	Þegar	sú	aðalnámskrá	sem	stuðst	er	við	í	dag	kom	út	árið	2013	var	

lífsleikni	tekin	út	sem	sjálfstæð	námsgrein	og	felld	undir	hatt	samfélagsgreina	og	þar	á	
lífsleikni	að	styrkja	áræði,	frumkvæði,	hlutverk,	ábyrgð	og	sjálfsmynd	nemenda	á	

skapandi	hátt.		

Þegar	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	kom	út	voru	settir	inn	sex	grunnþættir	

menntunar	en	þeir	eiga	að	fléttast	inn	í	allt	skólastarf	og	eiga	að	snúast	um	læsi	á	
samfélagið,	menninguna,	umhverfið	og	náttúruna	þannig	að	börn	læri	að	byggja	sig	upp	

andlega	og	líkamlega.	Því	má	segja	að	þeir	komi	inn	á	það	sem	lífsleikni	kom	inná	í	

aðalnámskránni	frá	árinu	1999.	

Eitthvað	hefur	verið	gert	af	rannsóknum	um	lífsleikni	og	hefur	Aldís	Yngvadóttir	

(2002,	2010)	rannsakað	hana	mikið.	Í	rannsóknum	Aldísar	kom	í	ljós	að	sú	skoðun	hefur	

ríkt	að	umsjónarkennarar	eigi	að	sjá	um	lífsleiknikennslu	þó	að	þeir	hafi	ekki	endilega	
áhuga	eða	tök	á	því,	en	kennslan	væri	betur	komin	í	höndum	sérmenntaðs	
lífsleiknikennara.	Auk	þess	kom	í	ljós	að	af	61	skóla	sem	tóku	þátt	í	rannsókn	Aldísar	

(2010)	voru	einungis	12	sem	að	höfðu	gert	áætlun	fyrir	lífsleikni	kennslu	og	var	
lífsleiknitímum	lýst	sem	ruslakistu	fyrir	aðrar	námsgreinar.		

Það	þykir	því	ærin	ástæða	til	þess	að	rannsaka	viðhorf	nemenda	á	lífsleikni	og	hvaða	

skoðanir	þeir	hafa	á	lífsleikni	sem	námsgrein	en	auk	þess	hvaða	skoðanir	þeir	hafa	á	

inntaki	lífsleiknikennslunnar	og	hvað	þeir	myndu	vilja	læra	í	lífsleiknitímum.	
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3 Aðferðafræði	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þá	aðferðafræði	sem	notuð	var	við	gerð	

rannsóknarinnar	sem	þessi	ritgerð	fjallar	um.	Byrjað	verður	á	að	fjalla	um	

rannsóknaraðferðina	rýnihópaviðtöl	en	sú	aðferð	var	valin	til	þess	að	fá	álit	frá	fleiri	

nemendum	og	auk	þess	til	þess	að	mynda	umræður	sem	myndu	líklega	ekki	myndast	ef	

um	einstaklingsviðtöl	væri	að	ræða.	Þá	verður	farið	í	kosti	og	galla	þeirrar	aðferðar	og	

gerð	grein	fyrir	því	hvernig	val	á	þátttakendum	fór	fram.	Næst	verður	fjallað	um	

siðferðisleg	atriði	og	leyfi	sem	fengin	voru	og	þar	á	eftir	verður	fjallað	um	réttmæti	og	
áreiðanleika	rannsóknarinnar.	Í	lokin	verður	svo	fjallað	um	það	hvernig	gagnaöflun	fór	

fram	og	hvernig	unnið	var	úr	gögnunum	og	þau	greind.	Þessi	rannsókn	var	einungis	

gerð	með	viðtölum	við	nemendur	eins	skóla	og	er	því	takmörkuð	við	þann	skóla	þó	að	

útfrá	henni	megi	álykta	um	aðra	skóli.	Lykilhugtakið	hér	er	áreiðanleiki	en	ekki	er	hægt	

að	alhæfa	yfir	marga	skóla	með	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar.	Kostur	þess	að	
rannsóknin	hafi	einungis	verið	gerð	með	nemendum	eins	skóla	er	að	hægt	er	að	bæta	

kennsluna	markvisst	í	þeim	skóla	og	geta	stjórnendur	og	kennarar	þar	nýtt	sér	þessa	

rannsókn	til	að	bæta	hana	og	er	því	réttmæti	rannsókninnar	einungis	tengt	þessum	

skóla.	

3.1	 Rýnihópaviðtöl	

Rýnihópar	eru	eigindleg	rannsóknaraðferð	sem	er	notuð	til	að	öðlast	betri	skilning	á	

viðhorfum	eða	reynslu	ákveðins	hóps	fólks	gagnvart	einhverju	ákveðnu	viðfangsefni	

rannsóknar.	Samræður	sem	eiga	sér	stað	á	milli	þátttakenda	í	hópnum	er	kjarni	

rýnihópa	en	ætlunin	með	þeim	er	að	skilja,	átta	sig	á	breidd	og	öðlast	innsýn	í	það	
hvernig	einstaklingar	eða	hópar	upplifa	einhverjar	aðstæður	eða	viðburði	(Sóley	S.	

Bender,	2013,	bls.	300).	Munurinn	á	rýnihópum	og	eigindlegum	einstaklingsviðtölum	

eru	sá	að	í	rýnihópum	eiga	samræður	sér	stað	í	hóp	en	einstaklingsviðtöl	gefa	einungis	
álit	eins	einstaklings,	en	auk	þess	hvetur	stjórnandi	til	samræðna	á	milli	þátttakenda	í	

rýnihópum	og	stuðlar	að	breidd	umræðu	sem	megindlegar	aðferðir	geta	ekki	náð	fram.	

Þegar	valið	er	að	nota	rýnihópa	sem	aðferð	í	rannsókn	fer	valið	eftir	því	hvað	á	að	

skoða	og	hvernig	á	að	gera	það.	Rannsakandi	þarf	að	skilgreina	hver	tilgangur	
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rannsóknarinnar	er	og	hver	rannsóknarspurningin	er	og	það	hjálpar	til	við	að	velja	

þátttakendur,	móta	spurningaramma	og	hjálpar	svo	til	við	gagnagreiningu	(Sóley	S.	

Bender,	2013,	bls.	301).	Gott	er	að	nota	rýnihópa	ef	ætlunin	er	að	ná	fram	
margvíslegum	viðhorfum,	reynslu,	tilfinningum	og	gildismati	nokkurra	þátttakenda	á	

einhverju	ákveðnu	viðfangsefni	og	skoða	hvernig	þessi	afstaða	til	málefnisins	kristallast	

í	umræðu	hóps.	

Í	rýnihópa	eru	valdir	einstaklingar	sem	hafa	einhver	sameiginleg	einkenni	sem	

samræmast	tilgangi	rannsóknarinnar,	en	það	getur	til	dæmis	verið	einhver	sameiginleg	

reynsla,	aldur,	menntun,	kyn,	eða	einhver	hópur	sem	þátttakendur	tilheyra	eins	og	

nemar,	vinnustaður	eða	búseta.	Ef	þátttakendur	hafa	engin	sameiginleg	einkenni	getur	
verið	erfitt	að	skapa	flæðandi	umræðu,	hún	getur	orðið	þvinguð	og	tjáskipti	erfið	(Sóley	

S.	Bender,	2013,	bls.	301).	

Áður	en	farið	er	af	stað	í	viðtölin	þarf	að	mynda	spurningaramma	(Sóley	S.	Bender,	

2013,	bls.	305).	Gott	er	að	setja	fram	6	–	12	spurningar	en	15	spurningar	eru	algjört	
hámark.	Meginhlutverk	stjórnandans	er	að	gæta	þess	að	samræðurnar	í	hópnum	séu	

tengdar	viðfangsefninu	og	fylgir	hann	því	eftir	meginefni	spurninganna	eins	og	hægt	er	
en	sýnir	sveigjanleika	ef	þess	þarf.	Stjórnandinn	þarf	að	vera	vakandi	fyrir	því	hvenær	
eigi	að	skipta	um	umræðuefni	eða	hvetja	til	áframhaldandi	umræðu	og	hann	þarf	auk	

þess	að	vanda	sig	við	að	halda	sínum	skoðunum	utan	við	samræðurnar	og	sýna	ekki	ef	
hann	er	sammála	einhverjum	í	hópnum	en	öðrum	ekki.	

3.2	 Kostir	og	ókostir	rýnihópa	

Rýnihópar	bera	marga	kosti.	Fyrst	má	nefna	að	það	er	hægt	að	safna	miklu	af	
fjölbreyttum	gögnum	á	styttri	tíma	en	með	einstaklingsviðtölum	og	auk	þess	er	þetta	

ein	af	fáum	aðferðum	sem	byggir	á	samskiptum	einstaklinga	innan	hóps.	Þetta	er	

sveigjanleg	aðferð	vegna	þess	að	það	er	hægt	að	nota	hana	til	þess	að	skoða	allskonar	
viðfangsefni	og	auk	þess	mynda	margar	gerðir	af	hópum	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	

309-310).	Þegar	notaðar	eru	hópumræður	er	oft	hægt	að	ná	fram	upplýsingum	sem	

ekki	koma	fram	þegar	tekin	eru	einstaklingsviðtöl	þar	sem	þau	byggja	ekki	á	því	að	

einstaklingar	hafi	samskipti	sín	á	milli.	Gagnrýnendur	halda	því	einnig	fram	að	þegar	fólk	

tekur	þátt	í	rýnihópum	getur	það	svarað	eins	og	það	vill	en	ekki	verið	bundið	við	

einhverja	ákveðna	spurningu	af	spurningalista.	Oft	getur	þátttaka	í	rýnihópum	veitt	

öryggiskennd	og	verið	styðjandi	þar	sem	fleiri	eru	að	svara	spurningunum	og	auk	þess	

er	það	kostur	að	rýnihópar	eru	oft	eini	kosturinn	í	aðstæðum	sem	aðrar	aðferðir	geta	
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ekki	tekið	á.	Auk	þess	er	hægt	að	skoða	mannleg	samskipti	með	því	að	nota	rýnihópa	

því	að	innan	rýnihópa	koma	fram	samskipti	sem	geta	stuðlað	að	samhygð.	

Ókostir	rýnihópa	eru	meðal	annars	þeir	að	það	getur	reynst	erfitt	að	ná	saman	í	hóp	

og	það	getur	verið	erfitt	að	greina	gögnin	þar	sem	samræður	geta	verið	ruglingslegar	og	

myndað	kaos	þar	sem	erfitt	er	að	greina	orðaskil	þegar	margir	eru	að	tala	(Sóley	S.	

Bender,	2013,	bls.	310-311).	Það	er	ókostur	ef	þátttakendur	þekkja	ekki	staðinn	sem	

umræðan	fer	fram	á	og	að	sama	skapi	getur	verið	erfitt	að	finna	stað	til	þess	að	hitta	
hópinn.	Þegar	þátttakendur	eru	valdir	eru	yfirleitt	valdir	þeir	sem	eiga	auðvelt	með	að	

tjá	sig,	en	það	getur	útilokað	þá	sem	eru	feimnir	og	til	baka	þó	að	þeir	hafi	kannski	

mikið	til	málanna	að	leggja.		

Það	er	erfiðara	að	halda	stjórn	á	hópviðtölum	en	einstaklingsviðtölum	og	það	getur	

verið	ókostur,	en	þó	er	líka	ókostur	ef	samtalið	í	rýnihópum	verður	eins	og	spurningar	

og	svör	í	stað	umræðu.	Flestir	þessir	ókostir	tengjast	þekkingu	og	þjálfun	stjórnandans	
og	því	er	mikilvægt	að	hann	afli	sér	þekkingar	á	aðferðinni	áður	en	farið	er	af	stað	með	
rannsóknina	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	310-311).		

3.3	 Val	á	þátttakendum	og	vettvangi:	

Það	er	hægt	að	fara	margar	leiðir	til	þess	að	velja	þátttakendur	í	rýnihópa	en	oft	er	

notað	svokallað	tilgangsúrtak	þar	sem	valið	er	í	hópana	eftir	einhverjum	ákveðnum	

einkennum.	Íminni	rannsókn	er	einmitt	valið	í	hópana	með	tilgangsúrtaki,	en	
þátttakendur	hjá	mér	eru	valdir	vegna	þess	að	þeir	eru	nemendur	í	10	.bekk	í	sama	

skóla	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	301-303).	Oftast	eru	tekin	um	3	–	6	rýnihópaviðtöl	

með	um	4	–	12	þátttakendum	í	hverju.	Þegar	valið	er	í	rýnihópa	þarf	að	hafa	í	huga	
siðferðislegar	grundvallarreglur	eins	og	í	öðrum	rannsóknaraðferðum	þar	sem	unnið	er	

með	fólki.	Þegar	þátttakendur	eru	valdir	verður	að	sjá	til	þess	að	þeir	viti	hver	sé	

tilgangurinn	með	rýnihópnum	og	rannsókninni	og	til	hvers	sé	ætlast	af	þeim	í	
rýnihópnum.	Þátttakendur	verða	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	allt	sem	kemur	fram	í	

samræðum	hópsins	sé	ekki	rakið	til	einstaklinga	og	auk	þess	þurfa	þeir	að	vita	að	það	sé	

nauðsynlegt	að	nota	upptökutæki	og	skilja	að	upptökum	verði	eytt	eftir	að	unnið	hafi	

verið	úr	gögnunum.	

Æskilegast	er	fyrir	stjórnanda	rýnihópa	að	velja	stað	sem	þátttakendur	þekkja	vel,	

en	í	þessu	tilfelli	voru	viðtölin	tekin	í	skólanum	sem	viðmælendurnir	ganga	í,	þannig	að	
þeir	voru	á	heimvelli	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	303).		



38	

Notað	var	tilgangsúrtak	og	fengin	aðstoð	hjá	umsjónarkennurum	viðmælenda	til	

þess	að	velja	þátttakendur	í	rannsóknina.	Valdir	voru	þátttakendur	sem	

umsjónarkennarinn	vissi	að	ekki	væru	feimnir	og	gætu	talað	á	málefnalegan	hátt	um	
hluti.	Þátttakendur	voru	14	talsins	en	þeir	eru	allir	nemendur	í	10.	bekk	í	sama	

skólanum.		

3.4	 Siðferðileg	atriði	og	leyfi:	

Til	að	byrja	með	var	talað	við	skólastjóra	skólans	þar	sem	rannsóknin	fór	fram	og	beðið	

um	leyfi	til	þess	að	framkvæma	rannsóknina.	Það	var	auðsótt	mál	og	því	var	farið	í	

næsta	skref	við	að	undirbúa	verkefnið.	

Þar	sem	rannsóknin	fór	fram	með	nemendum	úr	grunnskóla	og	þátttakendur	ekki	

orðnir	lögráða	voru	send	heim	leyfisbréf	til	forráðamanna	(Sjá	viðauka	A).	Ef	
forráðamenn	óskuðu	þess	að	börn	þeirra	tækju	ekki	þátt	í	rýnihópunum	voru	þeir	
beðnir	um	að	hafa	samband	með	tölvupósti.	Enginn	tölvupóstur	barst	frá	foreldrum,	en	

einn	viðmælandi	sagðist	ekki	hafa	fengið	leyfi	til	þess	að	taka	þátt	og	var	því	ekki	með	í	
rýnihóp.	Úr	varð	að	14	nemendur	tóku	þátt	í	þremur	rýnihópum.	

Áður	en	farið	var	af	stað	með	rannsóknina	sem	ritgerðin	fjallar	um	var	hún	tilkynnt	

til	persónuverndar.	

3.5	 Réttmæti	og	áreiðanleiki:	

Rannsóknir	sem	á	að	gera	eiga	að	vera	góðar,	en	til	þess	að	þær	verði	góðar	þurfa	
gögnin	að	vera	góð,	þar	sem	rannsóknir	byggjast	á	gagnaöflun.	Til	að	hægt	sé	að	meta	

hvort	að	rannsókin	og	gögnin	séu	góð	þarf	að	þekkja	hugtökin	réttmæti	og	áreiðanleiki	

en	þau	eru	notuð	sem	mælilkvarði	á	gæði.	Í	eigindlegum	rannsóknum	hefur	réttmæti	
aðra	merkingu	en	í	megindlegum	þar	sem	metið	er	út	frá	öðrum	mælikvörðum	en	gögn	

sem	koma	fram	í	eigindlegum	rannsóknum	byggja	á	upplifun	þátttakanda	en	ekki	

tölfræðilegum	gögnum	eins	og	í	megindlegum	rannsóknum	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	
Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013,	bls.	211).	

Sannleikurinn	er	bundinn	við	þátttakendur	en	ekki	skilgreindur	á	grunni	

rannsóknarinnar	eins	og	í	megindlegum	aðferðum	en	það	þýðir	að	ef	aðrir	þátttakendur	
hafi	verið	valdir	í	rannsóknina	gæti	niðurstaðan	verið	a	skilllt	önnur,	þar	sem	þeir	segja	

einungis	frá	sinni	upplifun	og	eru	ekki	með	stöðluð	svör	eins	og	í	megindlegum	

rannsóknum.	Í	flestum	eigindlegum	rannsóknarsniðum	er	litið	á	niðurstöðurnar	sem	

þekkingarframlag.	Réttlæti	og	trúverðugleiki	er	því	að	hluta	til	byggt	á	því	hvernig	
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rannsakandanum	gengur	að	setja	niðurstöðurnar	fram,	hvort	þær	séu	trúverðuglegar	

en	það	mun	koma	í	ljós	síðar	hversu	trúverðulegar	þær	eru	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	

Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013,	bls.	224).		

Mikilvægt	er	að	í	hverri	rannsókn	sé	skoðað	hvernig	hægt	sé	að	auka	réttmæti	

þeirrar	rannsóknar	sem	verið	er	að	gera	í	það	skipti	með	stöðugri	viðleitni	þannig	að	

litið	sé	gagnrýnum	augum	á	allt	rannsóknarferlið	og	þá	sérstaklega	gagnasöfnun,	

greiningu	gagna	og	hvernig	niðurstöður	eru	settar	fram	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	
Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013,	bls.	225).	Það	skiptir	ekki	máli	hvort	rannsókn	er	eigindleg	

eða	megindleg,	rannsakandi	verður	alltaf	að	rökstyðja	túlkanir	sínar	og	ályktanir	með	

því	að	vísa	í	rannsóknargögnin	sín.	Leiðbeiningar	sem	segja	til	um	hvernig	má	auka	gæði	
rannsóknar	er	kynnt	með	hverri	rannsóknarhefð,	bæði	hugmyndafræðilega,	

aðferðafræðilega	og	tæknilega	og	hvernig	á	að	meta	gæði	slíkrar	rannsóknar.	

3.6	 Gagnaöflun:	

Gagna	var	aflað	eins	og	áður	sagði	með	viðtölum	við	rýnihópa	en	í	heild	voru	það	14	
viðmælendur,	allir	nemendur	í	10.	bekk,	sem	tóku	þátt,	en	þeim	var	skipt	upp	í	þrjá	

hópa.	Í	tveimur	hópunum	voru	fimm	viðmælendur	en	í	einum	þeirra	voru	fjórir	
viðmælendur.	Viðtölin	fóru	fram	í	skólanum	þar	sem	viðmælendur	stunda	nám.	Viðtölin	
voru	tekin	í	lítilli	kennslustofu	í	skólanum	sem	staðsett	er	á	móti	umsjónarstofum	

viðmælenda	og	notuð	sem	aukastofa	fyrir	þeirra	árgang.	Viðmælendur	þekktu	sig	því	
vel	í	stofunni	og	leið	vel	á	staðnum.	Borðum	var	raðað	upp	hring	í	þannig	að	setið	var	
allan	hringinn	og	því	myndaðist	góð	stemming	til	þess	að	spjalla	saman.	Í	boði	var	

sælgæti	og	gosdrykkir	til	þess	að	viðmælendur	myndu	fá	eitthvað	fyrir	þátttökuna	og	
allir	voru	ánægðir	með	það.	

Þegar	byrjað	var	með	hvern	hóp	var	viðmælendum	greint	frá	því	að	viðtölin	yrðu	

tekin	upp	og	beðið	var	um	leyfi	fyrir	því,	það	var	auðsótt	mál	hjá	öllum	þátttakendum.	
Því	næst	var	þeim	greint	frá	því	að	allar	upplýsingar	væru	trúnaðarmál	og	að	gögn	yrðu	

ekki	gerð	opinber	ásamt	því	að	öllum	gögnum	yrði	eytt	þegar	ritgerðinni	væri	lokið.	

3.7	 Úrvinnsla	og	greining	gagna:	

Gagnagreining	rýnihópaviðtala	er	skipt	í	þrjú	stig	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	307).	
Fyrsta	stigið	er	gagnagreining	sem	fer	fram	á	meðan	samræður	standa	yfir	en	þá	þarf	

stjórnandinn	að	vera	vakandi	fyrir	óskýrum	upplýsingum,	en	þar	gæti	komið	fram	
hugtak	sem	stjórnandinn	þekkir	ekki	og	þá	þarf	hann	að	athuga	hvað	það	merkir.	Einnig	
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þarf	að	kanna	ef	eitthvað	er	sett	fram	mjög	yfirborðslega	eða	á	óljósan	hátt	og	stundum	

skrifar	stjórnandinn	hjá	sér	mikilvæg	atriði	í	samræðunum,	en	það	getur	reynst	erfitt	að	

vera	með	virka	hlustun,	halda	samræðum	gangandi	og	skrifa	hjá	sér	á	sama	tíma.	Annað	
stigið	er	gagnagreining	sem	á	sér	stað	eftir	samræðurnar,	en	þegar	samræðunum	er	

lokið	er	mikilvægt	að	stjórnandinn	skrái	hjá	sér	athyglisverðar	áherslur,	mikilvægar	

hugmyndir,	óvæntar	upplýsingar,	hverjir	voru	virkir	í	samræðum	hópsins	og	hverjir	ekki	
og	hvernig	áhugi	þátttakenda	var.	Þriðja	stigið	er	svo	gagnagreining	sem	byggist	á	

gögnum	skráðum	frá	orði	til	orðs	úr	rýnihópasamræðum,	en	þá	er	viðtalið	afritað	orð	

fyrir	orð.	Það	er	hægt	að	greina	gögnin	með	ýmsum	aðferðum	eins	og	önnur	eigindleg	

gögn.	Hvert	viðtal	gefur	töluvert	af	gögnum	og	greiningin	felst	aðallega	í	því	að	draga	

þau	saman	og	flokka	í	þemu	en	það	er	gert	til	dæmis	með	því	að	skrá	út	á	spássíur	

eitthvað	hugtak,	orð	eða	setningu	sem	skírskotar	til	þema,	en	fara	þarf	í	gegnum	alla	

texta	hvers	viðtals	og	síðan	eru	þau	hugtök/orð	sem	eitthvað	eiga	sameiginlegt	flokkuð	
undir	sama	þema.	Í	niðurstöðukaflanum	er	vísað	í	viðtölin	með	beinum	tilvitnunum	sem	
styðja	við	meginþemu	og	undirþemu	rannsóknarinnar	

Niðurstöður	rýnihópa	eru	texti	en	ekki	tölulegar	upplýsingar	þar	sem	um	eigindleg	
hópviðtöl	er	að	ræða,	en	mikilvægt	er	að	skoða	viðtölin	mjög	nákvæmlega	við	

gagnagreiningu	út	frá	orðanotkun,	innra	samræmi,	algengi	atriða,	styrkleika	samræðna,	

nákvæmni	í	svörum	og	heildarmynd	(Sóley	S.	Bender,	2013,	bls.	307).	

Þegar	lokið	var	við	að	taka	viðtölin	voru	þau	afrituð	í	tölvu	og	síðan	kóðuð.	Viðtölin	

voru	greind	í	tvo	grunnflokka	sem	voru	viðhorf	til	kennslu	og	viðhorf	til	inntaks	

kennslunnar.	Undir	það	voru	greindir	undirflokkar	sem	greindu	svör	viðmælenda	betur.	

Undir	grunnflokkin	viðhorf	til	kennslu	voru	undirflokkarnir	hvað	er	lífsleikni,	jákvætt	
viðhorf	og	neikvætt	viðhorf.	Undir	grunnflokkinn	viðhorf	til	inntaks	kennslunnar	komu	

undirflokkarnir:	fordómar	og	virðing,	ábyrg	nethegðun,	hættur	internetsins	og	

skynsemi,	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi,	fjármálalæsi	og	réttindi	á	vinnumarkaði,	
hinseginfræðsla,	samskipti,	ábyrgð	og	jafnrétti,	heilsa	og	hreyfing,	þunglyndi	og	kvíði,	

einelti	og	fjölmiðlar.	
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4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	rýnihópa	viðtalanna	sem	tekin	voru.	

Viðtölin	voru	greind	í	tvo	grunnflokka	sem	voru	viðhorf	til	kennslu	og	viðhorf	til	inntaks	

kennslunnar.	Undir	grunnflokkana	voru	greind	ákveðin	þemu.	Undir	grunnflokkin	

viðhorf	til	kennslu	voru	greind	eftirfarandi	þemu:	hvað	er	lífsleikni,	jákvætt	viðhorf	og	

neikvætt	viðhorf.	Undir	grunnflokkinn	viðhorf	til	inntaks	kennslunnar	voru	greind	

ákveðin	þemu:	Daglegur	veruleiki	ungs	fólks	í	dag,	andlega	hliðin	og	fræðsla	í	

lífsleiknitímum,	en	þau	þemu	voru	svo	greind	í	undirþemu.	Undir	flokkinn	daglegur	
veruleiki	ungs	fólks	í	dag	voru	undirþemun	ábyrg	nethegðun,	hættur	internetsins	og	

skynsemi,	einelti,	fjármálalæsi	og	réttindi	á	vinnumarkaði,	fjölmiðlar,	samskipti,	ábyrgð	

og	jafnrétti	og	heilsa	og	hreyfing.	Í	flokknum	andlega	hliðin	voru	undirþemun	

sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi,	þunglyndi	og	kvíði.	Að	lokum	voru	undirþemun	í	flokknum	

fræðslaí	lífsleiknitímum:	fordómar	og	virðing,	kynfræðsla	og	hinseginfræðsla.		

4.1	 Viðhorf	til	kennslunnar	

Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	þeim	þemum	sem	greind	voru	undir	flokkinn	viðhorf	til	
kennslunnar.	Þetta	voru	þau	viðhorf	sem	viðmælendur	höfðu	til	lífsleiknikennslu,	bæði	
jákvæð	og	neikvæð.	Einnig	er	líka	greint	frá	því	hvað	viðmælendum	fannst	vera	

lífsleikni.		

4.1.1	Hvað	er	lífsleikni		

Þegar	nemendur	voru	spurðir	hvað	lífsleikni	væri	stóð	ekki	á	svörum.	Svörin	voru	á	þá	

leið	að	lífsleikni	væri	tími	þar	sem	ætti	að	tala	um	allskonar	hluti,	þar	sem	þú	ættir	að	

læra	að	þekkja	sjálfan	þig,	þar	sem	fólk	spjallaði	saman	um	allskonar	hluti	en	svo	komu	
líka	svör	á	þá	leið	að	þetta	væri	tími	þar	sem	þau	fengju	að	slaka	á	og	sleppa	því	að	

læra.	Friðrik	kom	með	góða	lýsingu	á	því	sem	honum	finnst	vera	lífsleikni:	

Það	er	bara	að	læra	um	lífið,	hvernig	er	að	vera	úti	þegar	við	erum	komin	úr	
skólanum,	byrjuð	að	fá	vinnu	og	vera	eldri.	
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og	fram	kom	að	það	væri	engin	markviss	kennsla	í	lífsleikni.	Andri	lýsti	sinni	upplifun	vel	

í	viðtalinu	og	sagði:		

Mín	upplifun	með	lífsleikni	er	bara	hey	hey	við	erum	að	fara	í	lífsleikni,	við	
erum	ekki	að	fara	að	gera	neitt,	tala	saman	eða	bara	val.	Ég	myndi	oftast	

kalla	það	sóun	á	tíma,	það	sem	við	gerum,	ekki	lífsleikni	yfirhöfuð,	bara	það	

sem	við	gerum	í	lífsleikni	hér.	

Þegar	krakkarnir	voru	spurðir	hvort	að	þau	héldu	að	kennslan	yrði	markvissari	og	betri	

ef	það	væri	einungis	einn	kennari	sem	bæri	ábyrgð	á	lífsleiknikennslunni	voru	svörin	

misjöfn,	sumir	töldu	að	það	væri	betra	því	að	þá	yrði	einhver	markviss	kennsla	en	

öðrum	fannst	að	það	ættu	allir	kennarar	að	geta	kennt	þetta	vel.	Hafdís	sagði:	

Mér	finnst	að	það	ættu	að	vera	margir	kennarar.	

en	Andri	sagði:	

Það	væri	mjög	sniðugt.	

Það	sem	krakkarnir	nefndu	að	þeir	hefðu	lært	var	kynfræðsla	og	eineltismál.	Stelpurnar	
fóru	í	nokkurra	tíma	verkefni	um	samskipti	á	meðan	strákarnir	fóru	í	fyrirlestra	um	

hreyfingu,	næringu	og	fleira,	auk	þess	sem	rætt	var	um	bekkjarsáttmála	og	stundum	
hefðu	verið	teknar	kannanir	eins	og	skólapúls	og	fleira	í	upphafi	hverrar	annar.	

4.1.2	Neikvæð	viðhorf	

Svör	unglinganna	um	það	hvort	þeim	þætti	lífsleiknikennsla	mikilvægt	í	skólum	voru	

mörg	neikvæð,	lífsleikni	var	sögð	tilgangslaus	þar	sem	ekkert	væri	gert	í	tímunum.	

Magnús	sagði:	

Tilgangslaus,	allavega	okkar	skóli	gerir	ekki	neitt	í	lífsleikni,	getum	allt	eins	
bara	verið	í	stærðfræði	frekar.	

Viðmælendurnir	töluðu	um	að	þau	væru	stundum	á	einhverjum	fundum	í	lífsleikni	en	

oft	væri	lífsleiknitíminn	notaður	sem	aukatími	fyrir	ensku,	þar	sem	sömu	kennarar	sjái	

um	lífsleikni	og	enskuna.		

Halldór	sagði:	
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Það	er	kannski	lífsleikni	í	öllu	sem	við	gerum,	en	það	er	ekki	í	

lífsleiknitímunum	hjá	okkur.	

Magnús	sagði:	

Það	er	engin	fjölbreytni	í	þessu	og	þetta	og	ef	við	erum	að	gera	eitthvað	þá	

tengist	það	yfirleitt	ekki	lífsleikni.	

Auk	þess	var	nefnt	að	þau	hefðu	ekki	lært	mikið	í	lífsleikni,	að	ef	eitthvað	væri	kennt	
væri	það	nánast	alltaf	það	sama	og	skilaði	varla	árangri	þar	sem	tíminn	væri	einungis	

einu	sinni	í	viku	og	sjaldan	notaður	og	nefndu	krakkarnir	að	það	þyrfti	að	nýta	tímann	

betur	og	skipuleggja	kennsluna	meira	eins	og	gert	væri	í	öllum	öðrum	námsgreinum.	

Halldór	sagði:	

Hún	er	ekki	mikilvæg,	en	mér	finnst	líka	að	við	ættum	að	fá	tíma	þar	sem	við	
erum	ekki	að	læra,	eða	þú	veist,	ekki,	þú	veist,	ekki	beint	að	læra,	heldur	

svona,	gera	eitthvað	út	fyrir	efnið.	

Hafdís	sagði:	

En	mér	finnst	mjög	lítið	búið	að	kenna,	vera	kennt	í	lífsleikni,	mér	finnst	

bara	alltaf	það	sama	einhvern	vegin	og	það	skilar	næstum	því	varla	árangri.	

Magnús	sagði	að	það	væri	engin	fjölbreytni	í	kennslunni	og	ef	að	það	væri	verið	að	gera	
eitthvað	tengdist	það	yfirleitt	aldrei	lífsleikni.	Það	væri	ekki	verið	að	fylgja	neinni	

kennsluáætlun	og	ekki	byggt	á	neinum	grunni.	Hann	sagði:	

Þetta	á	að	vera	svona	sjálfstæður	tími,	við	eigum	að	koma	með	okkar	
skoðanir	og	eitthvað	og	við	eigum	að	vera	í	þannig	hlutum,	við	bara	gerum	

það	aldrei.	

Ingibjörgu	fannst	tímarnir	ekki	notaðir	í	neitt	sem	skipti	máli	eins	og	ætti	að	gera	og	
krökkunum	fannst	tíminn	alveg	geta	verið	uppsópstími	fyrir	aðrar	námsgreinar	frekar	

en	sér	námsgrein.	Ósk	sagði:	

Það	er	líka	bara	að	nýta	tímann	betur	af	því	að	hann	er	bara	einu	sinni	í	viku	
og	sjaldan	notaður.	

Það	sem	krakkarnir	nefndu	líka	sem	neikvætt	viðhorf	var	það	að	þau	vissu	ekki	alveg	

hvað	lífsleikni	væri	og	hver	tilgangurinn	með	henni	væri,	Magnús	sagði:	
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Ég	fatta	ekki	alveg	hver	tilgangurinn	á	lífsleikni	er,	þannig	ég	hef	ekki	

hugmynd	um	hvað	við	myndum	vilja	læra	í	henni.		

Hafdís	var	ekki	ánægð	með	lífsleiknikennsluna	og	sagði:	

Mér	finnst	að	það	ætti	að	vera	kennt	meira	í	lífsleiknitímum	heldur	en	að	er	

gert	hér.	

Það	var	þó	nefnt	að	það	væri	lífsleikni	í	öllu	sem	þau	gerðu	í	skólanum,	eins	og	
fjáröflunum	og	fleiru,	en	það	væri	bara	engin	lífsleikni	í	lífsleiknitímum	og	að	þau	lærðu	

ekki	hluti	sem	þeim	fyndist	skipta	máli.	Magnús	sagði:	

Jú.	Við	lærum	fullt	af	tilgangslausum	hlutum	í	skóla,	en	við	lærum	ekkert	

hvað	við	eigum	að	gera	þegar	við	erum	búin	í	skóla.	Eins	og	þegar	þú	þarft	

að	borga	fyrir	fullt	af	hlutum	og	eitthvað.	

4.1.3	Jákvæð	viðhorf	

Viðhorf	krakkanna	til	kennslunnar	í	lífsleikni	var	misjöfn	en	flest	sögðu	þau	að	hún	væri	

afslappaðari	en	í	öðrum	greinum,	þau	nefndu	að	það	væri	ekkert	ákveðið	sem	gert	væri	
í	lífsleikni,	þau	nefndu	sem	dæmi	að	í	stærðfræði	væri	eitthvað	ákveðið	sem	þau	gerðu,	

fengju	einkunn	fyrir	og	svoleiðis,	en	í	lífsleikninni	væri	engin	markviss	kennsla	og	engin	

kennsluáætlun	sem	farið	væri	eftir.	Flest	viðhorf	sem	voru	jákvæð	frá	viðmælendum	

voru	tengd	því	að	lífsleikni	væri	tími	þar	sem	þau	þyrftu	ekkert	að	gera	eins	og	hún	væri	
kennd	í	dag,	sem	myndi	líklega	ekki	teljast	jákvætt	viðhorf	ef	horft	væri	á	þau	með	

augum	kennara	og	skólastjórnenda.	

Þórarinn	sagði:	

Lífsleikni	er	bara	mjög	skemmtileg	og	áhugaverð	kennsla.	

Hafdís	sagði:	

Já,	eða	þú	veist	í	stærðfræðinni	ertu	að	læra	eitthvað,	þú	veist,	þú	ert	að	
fara,	þú	ert	að	gera	nám	og	færð	einkunn	fyrir	það,	en	í	lífsleikni	þá	ertu	

bara	svona	að	hvað	er	þetta	svona	að.		

Og	Þórarinn	kláraði	setninguna	hennar	með	því	að	segja:	

Gera	eitthvað	einfalt.	
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Halldór	sagði:	

Ég	tek	þarna	lífsleikni,	sem	svona,	slaka	á	tíma,	nema	þegar	við	erum	í	

ensku.	

Það	má	deila	um	hvort	ummæli	Halldórs	séu	jákvæð,	þá	sérstaklega	er	horft	til	þess	

sem	kennarar	hans	myndu	mögulega	hugsa,	en	honum	fannst	þetta	jákvætt	við	

lífsleiknitímana.	Halldór	bætti	svo	við:	

Ég	man	geðveikt	vel	eftir	því	þegar	við	vorum	í	3.	bekk	eða	eitthvað,	1.	–	5.	

bekk,	þá	vorum	við,	fengum	við	bara	þennan	tíma	til	að	leika	okkur	í	bílum	

og	það	var	ógeðslega	gaman.	

Magnús	bætti	svo	við:	

Já,	alltaf	síðasti	tíminn	á	föstudögum	var	lífsleikni	og	þá,	þú	veist,	þá	vorum	
við	að	leika	okkur.	

Andri	sagði:	

En	það	er	samt	svo	mikið,	það	er	náttúrulega	verið	að	gera	svo	mikið	að	
lífsleiknin	er	ekkert	eitthvað,	eða	þú	veist,	það	er	við	erum	alltaf	að	taka	

skólapúls	og	við	erum	alltaf	að	taka	einhverjar	kannanir,	er	verið	að	leggja	
þennan	í	einelti,	hvernig	líður	þér	í	skólanum.	

4.2	 Viðhorf	til	inntaks	kennslunnar	

Á	viðtölunum	má	sjá	að	viðmælendur	höfðu	ákveðnar	skoðanir	á	inntaki	kennslunnar	
og	lýstu	viðhorfum	sínum	til	efnisins	vel.	Þau	eru	ekki	sátt	við	kennsluna	eins	og	hún	er	í	

dag	og	vilja	breytingar.	Þau	vilja	markvissari	kennslu	en	ekki	að	tímarnir	séu	nýttir	sem	
uppfyllingarefni	og	aukatímar	fyrir	önnur	fög.	Viðmælendur	höfðu	miklar	skoðanir	á	

inntaki	kennslunnar	og	lýstu	viðhorfum	sínum	til	þess	vel.	Þeir	töluðu	mikið	um	að	

tímarnir	væru	ekki	nýttir	í	að	kenna	það	sem	þeim	fannst	skipta	máli	en	það	voru	í	heild	

11	efni	sem	að	komu	upp	í	viðtölunum	sem	bæði	efni	sem	nemendur	vildu	læra	og	það	
sem	væri	kennt	nú	þegar,	en	það	var	þá	helst	stopul	kynfræðsla	og	eineltismál.	Allir	

hópar	ræddu	fordóma	og	virðingu,	kynfræðslu,	ábyrga	nethegðun,	hættur	internetsins	

og	skynsemi,	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi,	fjármálalæsi	og	réttindi	á	vinnumarkaði,	

hinseginfræðslu,	samskipti,	ábyrgð	og	jafnrétti	sem	hluti	sem	þeim	fannst	mikilvægt	að	
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tekið	væri	fyrir	í	lífsleiknitímum.	Tveir	hópar	ræddu	um	einelti	en	þó	kom	upp	eitthvað	

um	neteinelti	þegar	verið	var	að	ræða	um	hættur	internetsins	en	einungis	einn	hópur	

ræddi	um	heilsu	og	hreyfingu,	þunglyndi	og	kvíða	og	fjölmiðla.	

4.2.1	 Fordómar	og	virðing	

Það	var	talað	um	fordóma	í	öllum	hópunum,	krakkarnir	voru	sammála	um	að	fordómar	

væru	fáfræði	og	það	væri	virkilega	nauðsynlegt	að	vera	með	fræðslu	um	þá	til	þess	að	

geta	upprætt	þá.	Krakkarnir	ræddu	mest	um	kynþáttafordóma,	fordóma	gegn	hinsegin	
fólki	og	fordóma	gegn	trúarbrögðum.	Auk	þess	var	mikið	talað	um	að	kenna	krökkum	

frá	upphafi	að	bera	virðingu	fyrir	skoðunum,	viðhorfum	og	trú	annarra	og	dæma	ekki.	

Magnús	sagði:		

Það	er	líka	svo,	hvernig	samfélagið	er	núna,	hvernig	er	dæmt	mann	fyrir	að	

hafa	sínar	eigin	skoðanir.		

Hinir	krakkarnir	voru	sammála	honum	og	fannst	að	allir	ættu	rétt	á	sínum	skoðunum	og	

lífsleiknitímar	væru	einmitt	til	þess	fallnir	til	að	kenna	nemendum	það.	

Andri	sagði:	

Þetta	er	bara	common	sense.	

en	bætti	jafnframt	við:	

Það	er	mjög	erfitt	að	komast	framhjá	einhverskonar	fordómum,	það	hafa	

allir	einhverskonar	fordóma.	

	Það	voru	þó	allir	sammála	um	að	fordómar	væru	heimskulegir	og	þá	þyrfti	að	uppræta.	
Eða	eins	og	Andri	orðaði	það	þegar	það	var	nefnt	að	enginn	væri	fordómalaus:	

Já	nákvæmlega,	en	að	hata,	eða	vera	rasisti	eða	svoleiðis,	það	er	bara	

heimskulegt.	

Og	svo	bætti	hann	við:	

Það	er	heimskulegt	að	hata	ákveðinn	aðila	útaf	því	hvernig	hann	lítur	út,	

það	er	ekkert	sem	segir,	það	meikar	engan	sens.	

Krakkarnir	töluðu	mikið	um	viðhorf	eldra	fólks	til	litaðra	og	samkynhneigðra	og	að	þau	

gætu	litað	skoðanir	barna.	Að	það	sem	krakkar	heyrðu	heima	hjá	sér	hefði	áhrif	á	þeirra	
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skoðanir.	Það	er	að	mati	krakkanna	önnur	ástæða	fyrir	því	að	kenna	þarf	um	fordóma	

og	helst	byrja	á	því	snemma.	Hafdís	sagði	um	viðhorf	eldra	fólks	til	fólks	með	annað	

litarhaft:	

Ég	verð	aldrei	hissa	þegar	fólk,	eða	svona	eldra	fólk	heldur	að	sko	kannski,	

að	fólki	á	aldrinum	hjá	mömmu,	eins	og	mamma	mín	og	pabbi,	ég	verð	

frekar	hissa	þegar	þau	segja	þetta	og	ég	verð	meira	pirruð	þegar	það	gerist,	
þau	segja	þetta,	af	því	að	þú	veist,	fólk	á	sjötugsaldri	og	eldra,	það	er	

náttúrulega	bara	búið	að	lifa	í	því	að	þetta	eru	þrælar	og	svona.	

Krakkarnir	sögðu	að	eitthvað	hafi	verið	unnið	með	fordóma	í	skólanum,	Þórarinn	sagði	

þegar	rætt	var	um	kennsluefni	

Við	fórum	í	eitthvað	þarna	Öll	eins.	

Andri	bætti	við	þegar	talað	var	um	verkefni	sem	þau	höfðu	gert	í	skólanum	um	fordóma	

sem	allir	nemendur	skólans	tóku	þátt	í	en	það	var	mynd	sem	hangir	þar	á	vegg:	

Svona	allir	haldast	í	hendur,	svartir	bla	bla	bla,	þú	veist,	það	er	náttúrulega,	
þetta	er	besti	tíminn	til	að	gera	þetta,	þegar	krakkar	eru	svona	ungir.	

4.2.2	 Kynfræðsla	

Krakkarnir	töluðu	mikið	um	kynfræðslu	og	sögðu	ekki	vera	mikið	um	almennilega	
kynfræðslu	nema	þegar	kynfræðingur	kom	í	heimsókn	og	var	með	fyrirlestur.	Ósk	sagði:	

Það	er	allavega	ekki	almennileg	kynfræðsla,	nema	þegar	Sigga	Dögg	kom.	

Oftast	var	nefnt	hvað	það	væri	undarlegt	að	kynfræðsla	væri	alltaf	kynjaskipt.	Kristín	
nefndi:	

Ég	skil	alveg,	skiluru,	að	við	þorum	kannski	ekki	að	spyrja	eða	eitthvað	

þannig	en	samt	finnst	mér	eins	og	við	ættum	einhverntíma	að	fá	

sameiginlega	kennslu,	af	því	að,	þetta	á	ekki	að	vera	eitthvað	feimnismál.	

Helga	var	sammála	bekkjarsystur	sinni	og	sagði:	

Mér	finnst	við	ættum	að	vera	saman	í	þessu,	ekki	í	sitthvoru	lagi.	

Og	Andri	bætti	við:	
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Sérstaklega	þegar,	útaf,	við	erum	oftast	að	sofa	hjá	hinu	kyninu,	þannig	

afhverju,	ekki	að	hafa	okkur	saman.	

Ósk	sagði:	

Við	þurfum	alveg	líka	að	kynna	okkur	um	strákana	og	eins	og	strákarnir	um	

stelpurnar.	

Krakkarnir	töluðu	um	að	kannski	væri	þetta	vegna	þess	að	umsjónarmanni	
kynfræðslunar	þætti	þetta	óþægilegt	eða	að	umsjónarmaðurinn	héldi	að	krökkunum	

þætti	þetta	óþægilegt.	

Hafdís	sagði:	

Gæti	alveg	verið	að	þau	haldi	kannski	að	okkur	finnist	það	óþægilegt	en	það	
er,	þetta	er	samt	eitthvað	sem	þarf	að	kenna	og	á	að	kenna,	ekki	sleppa	af	

því	að	okkur	finnst	það	óþægilegt.	

	Krakkarnir	voru	sammála	um	að	kynlíf	væri	ekki	eitthvað	sem	ætti	að	vera	skammarlegt	

eða	vandræðalegt	að	tala	um,	heldur	væri	það	eðlilegur	hlutur	sem	langflestir	stunduðu	

einhvern	tíma	á	ævinni	og	því	væri	mikilvægt	að	fræða	ungmenni	vel	um	það.	

Krakkarnir	ræddu	líka	um	kennara	sem	þau	höfðu	haft,	Ósk	sagði:	

Það	kom	ekki	typpi	eða	píka	útúr	henni,	eða	smokkur,	bara	þú	veist	þar	
þarna,	hver,	já,	kvenmanns	kynfæri,	karlmannskynfæri	og	getnaðarvörn.	

Krakkarnir	ræddu	einnig	um	klám	og	fannst	ekki	vera	nógu	mikil	fræðsla	um	það.	Einn	

drengur	nefndi	til	dæmis	að	aldrei	hefði	verið	talað	um	að	klám	gæfi	ekki	eðlilega	mynd	
af	kynlífi	þó	að	flestir	vissu	það.	Engu	að	síður	væri	nauðsynlegt	að	tala	um	það.	Andri	

sagði:	

Því	miður,	er	það	ekki,	öhm,	common	sense,	en	það	er	bara,	ef	maður	horfir	
á	þetta,	þá	er	þetta	bara	svona,	veistu,	þú	veist,	nei,	þetta	er,	þetta	getur	

ekki	verið	svona.	

Þar	að	auki	var	nefnt	að	kynlíf	og	kynfræðsla	væri	ef	til	vill	viðkvæmt	efni	fyrir	foreldra	
að	ræða	við	börnin	sín	og	því	mikilvægt	að	standa	vel	að	þessari	fræðslu	í	skólanum.	

Andri	sagði:	
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Þetta	er	ekki	mjög	skemmtilegt	subject,	að	tala	um	við	foreldrana,	frekar	ef	

þetta	væri	í	skólum	og	ekki	þú	veist,	ah	klám	er	vont,	sjálfsfróun,	nei	ekki	

vond.	

4.2.3	 Ábyrg	nethegðun,	hættur	internetsins	og	skynsemi	

Internetið	er	eitthvað	sem	allir	nota	á	hverjum	degi	og	var	mikið	rætt	um	það	í	

viðtölunum.	Bæði	hvernig	fólk	hagar	sér	á	netinu	og	hverjar	hætturnar	eru.	Krakkarnir	

töldu	að	þeir	sem	eru	virkir	í	athugasemdum	á	fréttamiðlum	landsins	þyrftu	að	fá	
kennslu	í	því	hvernig	ætti	að	haga	sér	á	netinu	og	hvernig	beita	ætti	almennri	skynsemi.	

Hafdís	sagði:	 	

Þetta	er	samt	svona	líka	að	þegar	svona	manneskja,	þetta	er	á	netinu	skiluru	
að	þetta	er	ekkert	að	fara	út.	

Það	þyrfti	að	kenna	börnum	að	allt	sem	þau	láta	frá	sér	á	internetið,	verður	eftir	þar	og	

verður	alltaf	hægt	að	leita	uppi.	Að	það	sem	þú	setur	á	netið	þegar	þú	ert	unglingur	

gæti	bitið	þig	í	rassinn	þegar	þú	verður	eldri	og	sækir	um	vinnu	og	fleira.	Ósk	sagði:	

Þetta	er	einmitt	svona,	ef	að	fólk	ferð	að	rífa	kjaft	og	verður	bara	ömurlegt	á	

netinu	og	eitthvað	svoleiðis,	hvernig	ætlaru	að	fá	vinnu	í	framtíðinni?	

Krakkarnir	sögðu	að	þau	hefðu	lært	mikið	um	neteinelti	og	vissu	vel	að	það	ættu	þau	
ekki	að	stunda,	en	að	það	vantaði	þann	þátt	í	kennslu	um	hættur	internetsins.	Hafdís	

sagði:	

En	það	er	málið,	við	fáum	bara	neteinelti	og	ekki	gera	þetta,	en	ekki	þú	
veist,	hvað	er	hættulegt	við	þetta	og	þú	veist	hvað	er.	

Og	Ósk	bætti	við:	

Hverjar	eru	afleiðingarnar	með	þetta.	

Að	það	sé	aldrei	hægt	að	vita	hver	sé	á	bakvið	skjáinn,	hversu	auðvelt	það	væri	að	

þykjast	vera	einhver	annar	en	maður	er	og	hvað	það	getur	verið	hættulegt	fyrir	börn	og	

unglinga.	Hafdís	sagði:		

Mér	finnst	eins	og	þetta	ætti	að	vera	kennt,	þú	veist,	strax	í	fyrsta	bekk.	

Þar	að	auki	töluðu	þau	um	það	að	trúa	öllu	sem	kæmi	fram	á	netinu	og	Ásdís	sagði:	
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Við	áttum	líka	að	læra	svona	ekkert	að	trúa	öllu	sem	þú	sérð	á	á	netinu	eða	

heyrir.	Bara	þú	veist	það	er	eins	og	geðveikt	mikið	af	lygasögum	sem	koma	

því	að	einhverjum	er	sagt	það	frá	netinu.	

4.2.4	 Sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	

Mikið	var	rætt	um	hversu	mikilvægt	sé	að	krakkar	væru	með	góða	sjálfsmynd	og	öruggir	

með	sig.	Þau	ræddu	um	að	það	þyrfti	að	kenna	nemendum	að	móta	skoðanir	sínar,	

standa	með	sjálfum	sér	og	láta	ekki	utanaðkomandi	áreiti	hafa	áhrif	á	sig.	Magnús	
sagði:	

En	það	eru	samt,	við	erum	samt	öll	sjálfstæð.	Líka	bara	miðað	við	hvernig	

við	erum	alin	upp	heima	hjá.	

Honum	var	þó	bent	á	að	það	væru	ekki	allir	sem	fengu	gott	uppeldi	heima	hjá	sér.	

Þegar	farið	var	að	að	ræða	sögur	og	það	sem	aðrir	sögðu	um	mann	sagði	Hafdís:		

Það	sem	mér	finnst	líka	þurfa	að	kenna	er	að	það	mun	alltaf	vera	einhver	

manneskja	sem	er	að	segja	eitthvað,	sem	að	er	að	þú	veist,	dreifa	
lygasögum	sem	að	þú	veist,	vegna	að	það	er	sagt	þú	veist.	En	þú	veist,	að	
hvernig	þú	eigir	að	höndla	það,	hvernig	viðhorf	þitt	á	að	vera	af	því	að,	á	

manni	að	vera	sama,	eða	áttu	bara	að	þú	veist,	hvað	á	að	gera.	

Talað	var	um	samfélagsmiðla	og	hvernig	þeir	geta	byggt	upp	eða	brotið	niður	

sjálfsmynd.	Ósk	sagði:	

Maður	heyrir	bara,	af	því	að	þetta	er	eins	og	ef	maður	þú	veist,	setur	mynd	
af	sér	á	facebook,	og	það	eru	tíu	sem	segja	oh	vá	hvað	þú	ert	sæt,	eitthvað,	

sætust	eða	eitthvað	svoleiðis	og	þrír	segja,	okei,	þetta	er	ógeðslega	mynd	af	

þér,	vá	hvað	þú	ert	ljót	á	henni,	maður	sér	bara	það	miklu	frekar	heldur	en	
öll	þessi	hin	tíu.	

Krakkarnir	nefndu	að	hægt	væri	að	styrkja	sjálfsmynd	nemenda	með	því	að	vinna	í	

verkefnum	sem	láta	þá	stíga	út	fyrir	þægindarammann.	Hafdís	kom	með	dæmi	til	að	
útskýra	af	hverju:	

af	því	að	er	svo	mikilvægt	að	ekki	vera	eitthvað	það	sama	skiluru,	alltaf	að	

gera	það	sama,	fara	í	skólann,	fara	að	sofa,	gera	þetta.	Þú	veist	gerá	
hverjum	degi	eitthvað	sem	þér	finnst	kannski	aðeins	óþægilegt	að	gera.	



	

51	

4.2.5	 Fjármálalæsi	og	réttindi	á	vinnumarkaði	

Það	var	mikið	rætt	um	fjármálalæsi	hjá	hópunum.	Hafdís	sagði:	

Þarna	ég	fór,	ég	fór,	var	í	einhverja	fjóra	daga	í	Reykjavík	í	skóla,	ööhh	man	

ekki	hvaða	skóla,	ég	man	ekki	hvað	hann	heitir,	með	vinkonu	minni	og	þar	
var	ég	í	lífsleiknitíma	með	þeim	og	þarna	þú	veist	og	þar	er	talað	um	þú	

veist,	hvernig	er	best	að	spara	og	eitthvað	svona,	og	þá	var	ég	bara	vá,	ég	

þarf	að	læra	þetta	líka,	þú	veist	og	það,	þú	veist	er	mjög	gott	að	læra	þetta.	

Það	var	talað	um	hvernig	er	best	að	spara	peninga,	talað	um	lán,	laun,	vinnutíma	og	

fleira.	Hafdís	sagði:	

Og	bara	svona	hlutir	sem	eru	ekki	kennt	þegar	þú	veist,	ert	orðin	fullorðin	

og	gerir	þér	ekki	grein	fyrir	öllu	sem	þú	þarft	að	gera,	þegar	þú	til	dæmis	

flytur	út.	

Magnús	sagði:	

Og	hvernig	við	eigum	að	haga	okkur	þegar	við	erum	að	sækja	um	vinnu	og	
hvernig	við	eigum	að	vera	þegar	við	er	að	vinna	vinnu	og	launaseðlar	og	allt	

þetta	kjaftæði.	

Andri	og	Þröstur	ræddu	lengi	um	fjármálalæsi,	hvað	það	væri	mikilvægt	að	kenna	

peningamál	í	skólum.	Þröstur	sagði:	

ef	þú	tekur	lán	þá	gæti	það	kostað	þig	í	framtíðinni.	

Andri	sagði	að	margir	væru	farnir	að	vinna	og	það	væri	engin	fræðsla	búin	að	vera	um	

það,	hann	sagði:	

og	það	er,	það	er	ekkert,	það	er	enginn,	það	er	aldrei	tekinn	tími	bara,	hey	

krakkar,	núna	eruð	þið	byrjuð	í	vinnu	og	fáið	pening	út	úr	því.	Þarna	þá,	ef	

þið	eruð	að	vinna	mikið,	þá	er	ekki	sagt	bara	hey,	ekki	eyða	því	í	eitthvað	
drasl,	ekki	kaupa	þér	síma	strax,	legðu	þetta	inná	reikning,	leyfðu	vöxtunum	

að	gera	eitthvað	við	þetta,	settu	þetta	inná	lokaðan	reikning,	eða	eitthvað	

þannig.	
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4.2.6	 Hinseginfræðsla	

Krökkunum	var	tíðrætt	um	hinsegin	fólk,	réttindi	þeirra	og	fordóma	gegn	því.	Þau	höfðu	

fengið	fræðslu	um	hinsegin	fólk	frá	manneskju	sem	tiltlaði	sig	hán	og	lesbíu	og	fannst	

það	skemmtilegt	og	fræðandi.	Hafdís	nefndi	þó:	

Nefninlega,	mér	finnst	það,	mér	finnst	ekki	búið	að	fræða	nóg,	af	því	að	

þetta	er	ekkert	eitthvað	svona.	

Og	Ósk	bætti	við:	

Fólk	á	bara	að	vera	eins,	það	á	bara	að	fá	að	vera	eins	og	það	er.	

	Þeim	fannst	þó	vanta	meira	upp	á	fræðsluna,	til	dæmis	bara	það	að	fá	skilning	á	öllum	

hugtökunum	sem	fylgja	hinsegin	fólki,	það	eru	ekki	lengur	bara	lesbíur	og	hommar.	

Krakkarnir	töldu	sig	öll	vera	mjög	opin	fyrir	hinsegin	fólki,	strákarnir	töldu	að	það	

myndu	allir	í	árgangnum	þora	að	koma	út	úr	skápnum	ef	einhver	væri	hinsegin	en	þá	
nefndi	Kristín:	

Já	en	það	er	samt,	það	kemur	svo	oft	þegar	þið	eruð	að	bölva,	homminn	
þinn	eða	gay	eða	eitthvað	þannig.	

Mikið	var	rætt	um	fordóma	í	íþróttaheiminum	gegn	samkynhneigð	og	allir	voru	

sammála	um	að	þessu	þyrfti	að	breyta.	Viðhorfið	sem	væri	gegnumgangandi	væri	
gamaldags	og	með	góðri	hinseginfræðslu	í	skólum	væri	hægt	að	ná	til	unga	fólksins	og	

eyða	þannig	þessum	fordómum.	Þröstur	sagði:	

Þess	vegna	koma	hommar	ekki	út	ef	þeir	eru	í	fótbolta	fyrr	en	þeir	eru	
orðnir	40	ára,	þeir	eru	búnir	með	allan	fótboltaferilinn	sinn.	

Hafdís	sagði	að	það	vantaði	meiri	fræðslu	og	nefndi	í	þeim	skilningi	þetta	dæmi:	

Ég	var	einu	sinni	með	vinkonu	minni,	ég	ætla	ekki	að	segja	hver	og	við	
vorum	að	tala	um	þetta	og	svona,	við	vorum	þú	veist	hinsegin,	öðruvísi	og	

þarna,	þá	segir,	þarna	vinkona	mín:	já,	ég	styð	þetta	rosa	vel	og	mikið	og	

svona,	en	ég	vill	samt	ekki	að	þetta	gerist	fyrir	barnið	mitt.	Ekki	af	því	að	ég	
er	á	móti	því,	ég	vil	bara	ekki	að	það	þurfi	að	ganga	í	gegnum	þetta.	Þetta	

pirraði	mig	svo	mikið,	ég	sagði	ekki	við	hana	að	þetta	pirraði	mig	en	ég	var	



	

53	

alveg,	það	þýðir	bara	að	þú	sért	ekki,	þú	veist,	það	þýðir	bara	að	þú	sért	

ennþá	á	móti	þessu.	

Mikið	var	rætt	um	hvers	vegna	það	þyrfti	að	vera	sérstök	tilkynning	ef	einhver	væri	
hinsegin,	það	ætti	að	vera	jafn	sjálfsagt	og	að	vera	gagnkynhneigður.	Krakkarnir	voru	

sammála	um	að	þetta	væri	viðhorf	sem	þyrfti	að	breyta	en	það	myndi	sennilega	seint	

breytast.	Þröstur	sagði:	

Þetta	er	ekki	eins	og	venjuleg	manneskja	er	ekki	að	tilkynna,	já	hérna,	ég	

ætla	bara	að	segja	ykkur	það,	ég	er	gagnkynhneigð,	bara	svona	að	láta	ykkur	

vita,	eða	eitthvað	þannig.	

4.2.7	 Samskipti,	ábyrgð	og	jafnrétti	

Krakkarnir	nefndu	að	stelpurnar	hefðu	farið	í	verkefni	sem	tengdust	samskiptum	og	á	
meðan	hafi	stákarnir	nýtt	tímann	í	fræðslu	um	hreyfingu	og	heilsu.	Öllum	fannst	þetta	

ósanngirni.	Ósk	sagði:	

Stelpurnar	eru	náttúrulega	bara	dramafíklar,	það	er	allt	dramað	hjá	þeim,	
það	er	aldrei	vesen	hjá	strákunum,	strákarnir	eru	alltaf	stilltir	og	góðir.	Mér	

finnst	að	þeir	ættu	að	fara	í	þetta	og	bara	í	alvörunni,	vera	sem	lengst	í	
þessu,	afþví	að	þeir	eru	bara	ömurlega	leiðinlegir	stundum.	

Kristín	sagði:	

Já,	en	þú	veist,	útaf	því	að	mér	finnst	alveg	jafn	mikilvægt	að	eins	og	við	

lærum	þetta	samskiptadót	og	strákarnir	læri	líka	næringafræði	og	við	lærum	
það	líka	eins	og	strákarnir.	

Kristín	bætti	svo	við	um	inntak	samskipta	námskeiðisins:	

En	þú	veist,	ég	væri	frekar	til	í	læra	næringu	og	það	heldur	en	þegar	við	

vorum	að	læra	þetta	samskipti	stelpna	eða	eitthvað,	þú	veist,	við	vorum	

bara	eitthvað	að	teikna	einhverja	stelpu	á	svona	stóra	út	blaði	og	segja	svo	

eitthvað	ljótt	um	hana	og	rífa	hana	í	sundur	og	reyna	að	setja	hana	aftur	

saman.	

Magnús	vildi	vita	af	hverju	þær	hefðu	ekki	sagt	þetta	við	kennarann	sem	kenndi	þetta	
og	stelpurnar	sögðust	hafa	verið	búnar	að	því.	
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4.2.8	 Einelti	

Krakkarnir	töluðu	um	að	það	hefði	mest	verið	fjallað	um	eineltismál	í	lífsleiknitímum	hjá	

þeim,	sem	þeim	fannst	gott	og	gilt.	Andri	sagði:	

En	það	er	samt	svo	mikið,	það	er	náttúrulega	verið	að	gera	svo	mikið	að	

lífsleiknin	er	ekki	eitthvað,	eða	þú	veist,	það	er,	við	erum	alltaf	að	taka	

skólapúls	og	við	erum	alltaf	að	taka	einhverjar	kannanir,	er	verið	að	leggja	

þennan	í	einelti,	hvernig	líður	þér	í	skólanum.	

En	bætti	svo	við:	

En	málið	er	að	það	hefur	aldrei	verið	eitthvað	mikið	einelti	í	þessum	skóla,	

eða	þessum	bekk	sérstaklega.	

Guðmundur	sagði:	

Þú	veist	síðan	bara	hvað	getur	komið	fyrir,	þú	veist,	hverjar	afleiðingarnar	

verða,	þú	veist,	eins	og	bara	heimildamyndband	af	einhverjum	sem	hefur	

lent	fyrir	þessu	og	sjá	hvernig	afleiðingarnar	gerðu	við	þessa	manneskju.	

Krakkarnir	töluðu	líka	mikið	um	fínu	línuna	milli	gríns	og	alvöru,	en	líka	um	dulið	einelti	

og	Guðmundur	sagði:	

Þarna	mér	finnst	líka	eins	og	með,	þarna	með,	sumir	segja	ó	þetta	var	bara	
grín,	að	það	ætti	að	kenna	kannski	að	ef	þú	segir	þetta	of	mörgum	sinnum	

þá	verður	það	svolítið	leiðinlegt.	

Ósk	sagði	svo	um	þolendur	eineltis:	

Já	líka,	eins	og	bara	þeir	sem	verða	fyrir	einelti,	miklu	einelti,	þú	veist,	í	

flestum	tilfellum,	eða	ég	náttúrulega	veit	það	kannski	ekkert,	þú	veist,	það	

er	kannski,	þau	eru	kannski	ekki	mikið	að	leggja	aðra	í	einelti.	

Hafdís	sagði	þá	um	einelti	og	hvað	það	skipti	miklu	máli	að	hafa	góða	sjálfsmynd:	

En	þarna,	já	eins	og	til	dæmis	líka	það	þarna	það	er	líka	manneskjan	sem	

verður	fyrir	einelti,	það	fer	svo	rosalega	mikið	eftir	því	hvernig	til	dæmis	

manneskjan	er	byggð	fyrir	einelti,	hvort	hún	sé	með	brotna	sjálsmynd	fyrir,	

það	náttúrulega	bara	er	miklu	minni	líkur	á	að	hún	komi	sterk	út.	En	þú	
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veist,	ef	að	sjálfsmyndin	brotnar	meira	og	meira	og	meira	í	þessu	einelti	þá	

og	svo	fær	hún	að	fá	hjálp,	þá	eru	miklu	meiri	líkur	á	því	að	hún	blómstri.	

Guðmundur	sem	sjálfur	hefur	verið	þolandi	eineltis	sló	svo	botninn	í	umræðuna	með	
því	að	segja:	

Og	þú	veist,	besta	leiðin	til	að	sætta	sig	við	þetta,	er	bara	eiginlega	að	hlusta	

ekki	á	fólkið.	Þú	veist,	ókei,	mér	er	sama,	haltu	bara	áfram,	mér	er	alveg	
drullu	sama	hvað	þú	ert	að	segja.	

4.2.9	 Heilsa	og	hreyfing	 	

Þegar	stelpurnar	fóru	í	samskiptaverkefnið	sem	talað	var	um	hér	á	undan	fóru	

strákarnir	í	fræðslu	um	heilsu,	hreyfingu,	næringarfræði	og	fleira.	Krakkarnir	voru	

sammála	um	að	það	væri	mikilvægt	en	fannst	ósanngjarnt	að	strákarnir	fengu	bara	

fræðslu	um	það.	Helga	sagði:	

Stelpur	þurfa	alveg	líka	þú	veist,	þarna,	að	hugsa	um	sjálfar	sig,	líkamann,	

stelpur	þurfa	alveg	að	sjálfsögðu	að	gera	það.	

Andri	bætti	svo	við:	

Sama	með	stráka,	við	erum	mannverur,	við	erum	með	tilfinningar.	

4.2.10	 Þunglyndi	og	kvíði	

Krakkarnir	töluðu	svolítið	um	þunglyndi	og	kvíða	og	að	það	mætti	fræða	meira	um	það.	

Hafdís	sagði:	

Mhm,	en	til	dæmis	ég,	ég	þarna	er	þannig	manneskja	að	ég	höndla	fullt	af	

hlutum	þú	veist,	og	þá	byggist	það	upp,	svo	kemur	eitthvað,	bara	eitthvað	

svona	pínkulítið	kannski	og	þá	brotna	ég	algjörlega	niður,	ég	fer	bara	heim,	

ég	loka	mig	inn	í	herbergi,	þú	veist,	ég	bara	fer	í	þunglyndi.	

Þetta	er	eitthvað	sem	krökkunum	finnst	ekki	vera	nóg	fræðsla	um,	stelpurnar	fengu	

smá	fræðslu	um	þunglyndi	í	samskiptaverkefninu.	Ósk	sagði:	

Það	er	einmitt	þessi	gríma	sem	fólk	setur	upp	á	sig	og	bara,	það	er	

náttúrulega	ekkert	allir	sem	setja	upp	þessa	grímu	en	þú	veist.	

Andri	sagði:	
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Það	eru	meiri	líkur	á	því	að	strákar	á	Íslandi	séu	með	þunglyndi	en	stelpur.	

Og	Þröstur	bætti	við:	

Samt	fara	stelpurnar	í	eins	og	það	sé	einhver	steríótýpa	að	stelpur	séu	

þunglyndar.	

4.2.11	 Fjölmiðlar	

Í	einu	viðtalinu	var	aðeins	rætt	um	fjölmiðla,	athugasemdarkerfi	á	fréttamiðlum	og	mál	
sem	koma	upp	í	fjölmiðlum	sem	snerta	alla	en	er	ekki	mikið	rætt	um.	Magnús	sagði	í	

sambandi	við	athugasemdakerfin:	

Öll,	allt	fólk	sem	kommentar	á	svona	íslenskar	fréttasíður	eru	fávitar.	

Hann	bætti	við	seinna:	

En	Íslendingar	eru	svo	leiðinlegir,	af	því	að	þeir	halda	að	þeir	megi	segja	það	

sem	þeir	vilja.	

Þegar	viðtölin	voru	tekin	var	mál	í	gangi	í	þjóðfélaginu	sem	hafði	áhrif	á	alla	og	

krökkunum	fannst	að	þannig	mál	ættu	að	vera	tekin	fyrir	í	skólum,	útskýrð	og	farið	í	

gegnum	þau	með	nemendum.	

4.3.	Samantekt	
Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýna	það	að	lífsleiknikennsla	sé	ekki	nógu	markviss	og	

að	nemendur	hafi	sterkar	skoðanir	á	því	hvað	eigi	að	vera	kennt	og	hvað	þeim	langar	að	

læra.	Það	er	augljóst	að	það	er	ekki	verið	að	nota	lífsleiknitímana	á	uppbyggilegan	hátt	í	
þessum	skóla	og	hægt	væri	að	bæta	kennsluna	mikið	með	því	að	leita	eftir	viðhorfum	

nemenda	um	inntak	og	efni	kennslunnar	eins	og	sést	á	þessari	rannsókn.	Niðurstöður	

þessarar	rannsóknar	eru	í	takt	við	fyrri	rannsóknir	sem	einnig	sýna	að	lífsleiknikennsla	
sé	í	flestum	tilfellum	ekki	nógu	markviss.	
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5 Umræða	

Í	þessum	kafla	verða	meginniðurstöður	dregnar	saman	og	bornar	saman	við	þau	fræði	

sem	áður	hafa	komið	fram.	Niðurstöðunum	verður	skipt	upp	eftir	þemunum	sem	komu	

fyrir.	Það	er	hægt	að	draga	margar	ályktanir	af	niðurstöðunum	en	það	helsta	er	það	að	

lífsleiknikennslu	þarf	að	bæta	og	gera	markvissari.	Það	eru	margar	leiðir	til	þess	að	gera	

það	en	þá	þarf	stuðningur	hjá	stjórnendum	skólans	að	vera	fyrir	hendi	þar	sem	það	er	

mikið	verk.	Kennarar	þurfa	stuðning	yfirmanna	sinna	til	að	geta	gengið	í	það	verk.	

5.1	 Viðhorf	til	lífsleiknikennslunnar	

Í	þessum	kafla	verður	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	settar	í	samhengi	við	fyrri	

niðurstöður.	Það	er	augljóst	þegar	horft	er	til	niðurstöðu	þessarar	rannsóknar	að	
lífsleiknikennslan	er	alls	ekki	nógu	markviss	í	þeim	skóla	þar	sem	rannsókn	var	gerð	en	

það	hefur	sýnt	sig	áður	í	rannsókn	Aldísar	Yngvadóttir	(2010)	þar	sem	kom	í	ljós	að	
aðeins	12	af	þeim	61	skóla	sem	tóku	þátt	hafði	verið	gerð	formleg	lífsleikniáætlun	sem	
sýnir	að	lífsleiknikennslan	sé	alls	ekki	nógu	markviss	í	mörgum	skólum.		

5.1.1	Hvað	er	lífsleikni?	

Margir	viðmælenda	töluðu	um	að	þeir	væru	ekki	vissir	um	hvað	lífsleikni	væri	og	þætti	
kennsla	greinarinnar	tilgangslaus	en	það	er	sama	niðurstaða	í	meistararannsókn	

Kristínar	Heiðu	Jóhannesdóttur	(2010)	en	þar	sagði	einn	viðmælandi	að	hann	væri	ekki	

viss	um	mikilvægi	lífsleiknikennslu	og	þætti	hún	ekki	skipta	miklu	málu.	Annar	
viðmælandi	Kristínar	nefndi	að	í	grunnskóla	hefðu	nemendur	mátt	sofa	í	lífsleikni-

tímum,	að	það	hefði	verið	tími	til	að	slaka	á	en	það	er	samhljóma	niðurstöðu	þessarar	

rannsóknar,	að	nemendum	þætti	þetta	svona	slökunartími.		

Viðmælendur	voru	ósammála	um	það	hvort	kennslan	yrði	betri	ef	einungis	einn	

sérhæfður	lífsleiknikennari	kenndi	lífsleiknina	frekar	en	að	umsjónarkennarar	gerðu	

það.	Sumum	fannst	betri	hugmynd	að	það	væri	bara	einn	kennari	en	öðrum	fannst	að	

allir	ættu	að	geta	kennt	hana.	En	kennari	sem	hefur	áhuga	á	lífsleikni,	góða	

samskiptahæfni,	er	jákvæður	og	opinn	hefur	alla	burði	til	að	kenna	öllum	bekkjum	

lífsleikni	óháð	því	hvort	hann	hafi	umsjón	með	þeim	eða	ekki.	Það	hefur	oft	gefið	betri	
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raun	en	að	láta	umsjónarkennara	bekkjanna	kenna	sem	hefur	kannski	ekki	áhuga	á	

efninu	eða	hefur	kynnt	sér	það	vel	(Aldís	Yngvadóttir,	2002).		

Efnið	sem	kennt	er	í	lífsleikni	er	viðkvæmt	og	því	er	mikilvægt	að	kennari	sem	ætlar	

sér	að	kenna	efnið	hafi	áhuga	á	því	og	metnað	til	þess	að	gera	vel	í	kennslunni.	Það	er	

mikilvægt	að	undirbúa	kennsluna	vel	þar	sem	efnið	er	mjög	persónulegt	en	oft	er	

raunin	sú	að	það	sé	ekki	gert	og	eins	og	nemendur	nefndu	í	þessari	rannsókn	þá	sé	

alltaf	það	sama	kennt	og	þeir	töldu	lífsleikni	oft	sóun	á	tíma	(Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	
Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	Það	má	því	velta	því	fyrir	sér	hvort	

að	kennslan	væri	markvissari	ef	að	kennararnir	fengju	betri	tíma	til	að	undirbúa	sig	eða	

að	einn	kennari	sæi	alveg	um	lífsleiknikennsluna.		

5.1.2	Neikvæð	viðhorf	

Nemendurnir	töluðu	um	að	það	væri	oftar	en	ekki	sem	tímarnir	hjá	þeim	væru	nýttir	til	

þess	að	vinna	upp	verkefni	sem	urðu	útundan	í	öðrum	greinum	en	það	er	sama	og	kom	
fram	í	rannsókn	Aldísar	Yngvadóttur	(2010)	en	þar	kom	í	ljós	að	lífsleiknitímar	væru	ekki	
nýttir	eins	og	ætti	að	gera	og	að	kjarni	kennslunnar	væri	oft	útundan	í	tímunum.	Aldís	

lýsir	tímunum	sem	hálfgerðum	ruslakistum.	Þegar	Aldís	(2010)	talar	um	ruslakistur	á	
hún	við	að	þeir	séu	nýttir	til	að	vinna	upp	það	sem	vantar	upp	á	í	öðrum	fögum	eða	
notaðir	undir	fundi	en	það	er	einmitt	það	sem	viðmælendur	sögðu	í	þessari	rannsókn.	

Einnig	nefndu	viðmælendur	að	þeim	þætti	lífsleikni	ekki	mikilvæg	þar	sem	að	þeir	

væru	ekki	að	gera	neitt	í	tímunum	sem	skipti	máli,	en	þrátt	fyrir	það	langaði	þeim	að	fá	

eitthvað	út	úr	þeim,	þetta	er	í	samræmi	við	það	sem	kom	fram	í	rannsókn	Kristínar	
Heiðu	(2011)	en	þar	voru	viðmælendur	ekki	vissir	um	hvort	að	lífsleiknikennslan	nýttist	

og	þá	hvernig.	

5.1.3	Jákvæð	viðhorf	

Jákvæð	viðhorf	viðmælenda	til	lífsleikninnar	voru	mest	á	þá	leið	að	þeim	þætti	gott	að	

fá	tíma	þar	sem	ekki	væru	miklar	kröfur	gerðar	á	þá	en	það	er	í	samræmi	við	það	sem	

Lilja	Ákadóttir	(2014)	komst	að	í	sinni	meistararannsókn,	en	einn	viðmælenda	hennar	
sagði	það	ákveðinn	léttir	að	komast	í	lífsleiknitíma.		

Það	má	deila	um	það	hvort	að	það	séu	í	raun	jákvæð	viðhorf	að	finnast	

lífsleiknitímar	vera	frí	frá	skyldum	sem	nemendur	hafa	í	grunnskólum,	en	samt	sem	

áður	var	þetta	það	sem	viðmælendur	töluðu	um	sem	það	besta	við	lífsleikni.	Að	í	
lífsleiknitímum	væri	kennslan	afslappaðari,	að	þar	væri	aldrei	verið	að	gera	neitt	
sérstakt	og	þar	væri	í	rauninni	engin	markviss	kennsla.	Þetta	styður	það	sem	Aldís	

Yngvadóttir	(2010)	komst	að	í	sinni	rannsókn,	að	það	væri	í	mörgum	skólum	sem	engin	
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áætlun	fyrir	lífsleiknikennslu	væri	til	staðar	og	því	væri	engin	markviss	kennsla	að	eiga	

sér	stað	í	lífsleiknitímum.	

5.2	 Viðhorf	til	inntaks	kennslunar	í	lífsleikni	

Næst	verður	fjallað	um	þau	viðhorf	sem	nemendur	höfðu	til	inntaks	kennslunnar	í	

lífsleikni.	Bæði	viðhorf	þeirra	til	þess	sem	verið	er	að	kenna	í	lífsleiknitímum	í	þeirra	

skóla	en	einnig	það	sem	nemendur	vilja	læra	um	í	lífsleiknitímum.	Þær	niðurstöður	

verða	settar	í	samhengi	við	fyrri	rannsóknir	og	fræði.	

5.2.1	 Fræðsla	í	lífsleiknitímum	

Í	viðtölunum	kom	í	ljós	að	viðmælendum	var	ofarlega	í	huga	fordómar	og	fáfræði	og	

það	að	bera	virðingu	fyrir	öðrum	og	þeirra	skoðunum.	Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	

Sigurðardóttir	(2012)	segja	að	lífsleiknitímar	séu	tilvalinn	staður	til	þess	að	ræða	um	
fordóma	við	nemendur.	Að	nemendur	hafi	yfirleitt	fyrirfram	ákveðnar	skoðanir	sem	séu	
þó	að	vissu	leyti	ómótaðar	og	óljósar.	Í	hæfniviðmiðum	samfélagsgreina	í	aðalnámskrá	

grunnskóla	(2013)	segir	að	í	lok	10.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	útskýrt	
margbreytileika	trúarbragða	og	lífsviðhorfa	og	einnig	eiga	nemendur	að	geta	útskýrt	
margbreytileika	mannlífsins	og	ólíkan	bakgrunn	fólks,	borið	virðingu	fyrir	frelsi	fólks	til	

mismunandi	trúar,	lífsgilda,	skoðana	og	lífshátta,	en	þessir	þættir	verða	aðeins	kenndir	
með	fræðslu	um	fordóma.	

Viðmælendurnir	í	þessari	rannsókn	töldu	kynfræðsluna	í	skólanum	sínum	ekki	upp	á	

marga	fiska.	Þeim	fannst	kennararnir	ekki	nógu	öruggir	og	nefndu	meðal	annars	að	einn	
kennarinn	hefði	ekki	getað	sagt	typpi	eða	píka	þegar	hann	fræddi	nemendurna.	Þetta	

gæti	verið	vegna	þess	að	það	sé	lítið	um	raunverulegan	undirbúning	fyrir	kynfræðslu	en	
oftast	er	ætlast	til	þess	að	lífsleikni	og	náttúrufræðikennarar	sjái	um	fræðsluna	(Sigríður	

Dögg	Arnardóttir,	2014).	Viðmælendunum	í	rannsókninni	fannst	kynfræðslan	ekki	nógu	

markviss,	þeir	ekki	læra	nóg	og	vildu	ekki	að	kynfræðslan	væri	alltaf	kynjaskipt.	Þeir	
sögðu	að	það	væri	líka	mikilvægt	að	stelpur	lærðu	um	stráka	og	öfugt,	þar	sem	að	í	

flestum	tilvikum	væri	fólk	að	stunda	kynlíf	með	hinu	kyninu.	Sigríður	Dögg	Arnardóttir	

(2014)	segir	í	bók	sinni	að	ef	unglingar	séu	spurðir	hvenær	sé	nógu	mikið	af	kynfræðslu	
séu	svörin	á	þá	leið	að	það	sé	aldrei	nógu	mikil	kynfræðsla.	En	það	er	þó	vissulega	

misjafnt	eftir	skólum.	Auk	þess	segir	Sigríður	að	passa	þurfi	að	námefnið	sem	notað	er	

við	kynfræðslu	sé	ekki	fordómafullt	eða	gildishlaðið,	en	í	rannsókn	sem	gerð	var	á	
Íslandi	kom	í	ljós	að	mikið	af	efninu	gerði	ráð	fyrir	að	allir	einstaklingarnir	sem	á	það	

hlýddu	væru	gagnkynhneigðir.		
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Þar	sem	flest	allt	kynfræðsluefni	gengur	út	frá	því	að	nemendur	séu	

gagnkynhneigðir	kemur	hinseginfræðsla	til	sögunnar	en	unglingarnir	töldu	mikilvægt	að	

fá	fræðslu	um	það	að	vera	hinsegin	.	Nú	eru	komin	mörg	ný	hugtök	yfir	hinsegin	fólk	
sem	þarf	að	kenna,	og	það	er	ekki	sjálfsagt	að	allir	þekki	til	þeirra.	En	í	aðalnámskrá	

grunnskóla	(2013)	stendur	að	í	lok	10.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	beitt	hugtökunum	

kyn,	kynhneigð	og	kynhlutverk	og	útskýrt	hvaða	hlutverki	þau	þjóna	í	kyngervi	
einstaklinga	og	sjálfsmynd.	Það	er	því	undarlegt	að	hinseginfræðsla	sé	ekki	kennd	í	

meira	mæli	en	nú	er.	Það	eru	ekki	til	opinberar	tölur	um	fjölda	hinseginfólks	á	Íslandi	en	

samkvæmt	könnun	sem	Félagsvísindastofnun	gerði	er	um	1,8%	af	þjóðinni	

samkynhneigt,	1%	tvíkynhneigt	og	0,1%	transfólk.	Það	er	stór	hluti	þjóðarinnar	og	

líklegt	að	einhver	í	bekknum	hjá	viðmælendunum	sé	hinsegin	(European	Commission	

against	Racism	and	Intolerance,	2014).	Viðmælendur	voru	ekki	sammála	þegar	þeir	

töluðu	um	það	hvort	að	þau	væru	nógu	opin	fyrir	hinseginfólki	að	bekkjarfélagar	þeirra	
myndu	opinbera	það	ef	þeir	væru	hinsegin.	Strákarnir	töldu	það	vera	en	stelpurnar	voru	
ekki	sammála.	Á	Íslandi	eru	30%	meiri	líkur	á	að	samkynhneigður	nemandi	sé	lagður	í	

einelti	en	jafnaldrar	hans.	Þess	vegna	er	mikilvægt	að	hafa	hinseginfræðslu	en	
Samtökin´78	hafa	gert	námsáætlun	fyrir	nemendur	og	kennara	í	grunnskólum	sem	
hefur	verið	vel	tekið	en	það	er	undir	skólastjórum	komið	hvort	það	sé	kennt	(European	

Commission	against	Racism	and	Intolerance,	2014).	

5.2.2	 Daglegur	veruleiki	

Samkvæmt	OECD	og	Evrópusambandinu	er	fjármálalæsi	neytenda	of	lítið	og	mikilvægt	

er	að	bæta	það,	líka	hjá	börnum	og	unglingum	(Atvinnuvegaráðuneytið,	2009).	Þetta	

ræddu	nemendurnir	mikið,	að	það	verði	að	kenna	fjármálalæsi,	hvernig	eigi	að	taka	lán,	

hvernig	eigi	að	spara,	lesa	launaseðla,	réttindi	á	vinnumarkaði	og	fleira.	Nemendur	

sögðu	enga	kennslu	í	fjármálum	vera	í	þeirra	skóla	fyrir	utan	eina	ferð	sem	hópurinn	fór	

í	heimsókn	í	banka	þegar	nemendur	voru	í	9.	bekk.	Þetta	samræmist	því	sem	komið	

hefur	fram,	að	nemendur	fái	litla	kennslu	um	fjármál	í	grunnskólum	og	það	þurfi	að	

kanna	hvort	sú	fræðsla	hafi	áhrif	og	auki	fjármálalæsi.		

Í	hæfniviðmiðum	samfélagsgreina	stendur	að	í	lok	10.	bekkjar	eigi	nemendur	að	

geta	tekið	ábyrga	afstöðu	í	eigin	fjármálum,	verði	gagnrýninn	neytandi	og	geti	sett	sér	

markmið	á	grundvelli	þekkingar	á	fjármálaumhverfi	einstaklinga	og	samfélags	og	þeim	

tilboðum	sem	eru	í	boð,	en	í	þessari	rannsókn	kom	í	ljós	að	ekki	var	verið	að	kenna	neitt	
fjármálalæsi	og	því	ekki	möguleiki	á	því	að	ná	þessu	hæfniviðmiði	(aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013:200).	Lagt	var	til	af	nefnd	sem	skrifaði	skýrslu	um	fjármálalæsi	að	það	
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yrði	gert	að	skyldu	námsgrein	í	grunnskólum	en	það	hefur	þó	enn	ekki	komist	á	

(Atvinnuvegaráðuneytið,	2009).		

Annað	sem	er	daglegur	veruleiki	unglinga	í	dag	og	færist	í	aukana	með	hverju	árinu	

sem	líður	er	internetið.	Þeirri	þróun	fylgja	líka	hættur	sem	unglingar	þurfa	að	varast.	

Viðmælendurræddu	mikið	um	að	trúa	ekki	öllu	því	sem	væri	á	internetinu	og	varast	

sérstaklega	að	tala	við	ókunnuga	þar	sem	það	er	enginn	leið	að	vita	hver	er	á	bak	við	

skjáinn.	Þetta	samræmist	því	sem	kemur	fram	hjá	SAFT	(2011)	en	það	er	þegar	
fullorðnir	einstaklingar	þykjast	vera	einhverjir	aðrir	en	þeir	eru	og	tæla	börn	til	að	hitta	

sig.	Þetta	er	raunveruleg	hætta	sem	steðjar	að	börnum	í	dag.	Auk	þess	ræddu	

viðmælendurnir	um	neteinelti	en	þeir	sögðust	vita	að	það	ætti	ekki	að	taka	þátt	í	því,	en	
þó	eru	margar	síður	sem	hreinlega	bjóða	upp	á	neteinelti	og	gera	það	auðvelt	fyrir	börn	

og	unglinga.	Þá	má	nefna	marga	samfélagsmiðla,	skyndiskilaboð	og	spjallsvæði	þar	sem	

hægt	er	að	senda	inn	nafnlaus	skilaboð	(SAFT,	2011).	Í	hæfniviðmiðum	samfélagsgreina	
í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	segir	að	í	lok	10.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	greint	

jákvætt	og	neikvætt	áreiti	og	staðist	þrýsting	en	það	er	mikilvægt	að	hafa	þennan	

eiginleika	þegar	internetið	er	mikið	notað.	

Viðmælendurnir	ræddu	líka	mikið	um	fjölmiðla	og	þá	sérstaklega	athugasemdakerfi	

á	fréttasíðum.	Fjölmiðlar	eru	miklir	áhrifavaldar	og	geta	mótað	gildismat	og	hegðun	

nemenda.	Fjölmiðlar	gefa	aðgang	að	efni	sem	nemendur	hafa	ekki	alltaf	þroska	til	að	
meðtaka.	Þá	má	til	dæmis	nefna	athugasemdakerfi	þar	sem	fullorðið	fólk	lætur	oft	út	úr	
sér	hluti	sem	enginn	ætti	að	segja	upphátt.	Ungt	fólk	er	áhrifagjarnt	og	því	getur	þetta	

hvatt	til	neikvæðrar	hegðunar.	Auk	þess	er	mikið	fjallað	um	ofbeldi,	kynferðismál,	

áfengi,	vímuefni	og	fleira.	Óviljandi	geta	fjölmiðlar	hvatt	til	óæskilegrar	hegðunar	og	
neikvæðra	viðhorfa	og	því	er	mikilvægt	að	fræða	nemendur	um	fjölmiðla	og	það	sem	

kemur	þar	fram	(Umboðsmaður	barna,	e.d.).		

Jafnrétti	var	tíðrætt	en	viðmælendum	fannst	ósanngjarnt	til	dæmis	að	stelpurnar	

færu	á	samskiptanámskeið	en	strákarnir	á	námskeið	um	heilsu	og	hreyfingu.	Þeim	

fannst	að	heilsa	og	hreyfing	væri	mikilvæg	fyrir	bæði	kynin	og	það	að	læra	um	samskipti	

væri	það	líka.	Það	er	ákvæði	í	lögum	um	jafna	stöðu	og	rétt	beggja	kynja	og	það	að	
nemendur	eigi	að	hljóta	jafnréttisfræðslu	á	öllum	skólastigum	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013).	Nemendur	sem	eru	að	ljúka	10.	bekk	eiga	að	geta	rökrætt	gildi	

jafnréttis	og	mannréttinda	á	öllum	sviðum	samfélagsins	og	eiga	að	þekkja	almenn	

ákvæði	mannréttinda	(2013).	Því	þótti	viðmælendum	eðlilegt	að	bæði	kynin	lærðu	
sömu	hlutina	og	fannst	ekki	rétt	að	hafa	fræðsluna	kynjaskipta	eins	og	til	dæmis	í	

kynfræðslu.	Þeim	fannst	samskiptanámskeiðið	sem	stelpurnar	sóttu	að	mörgu	leyti	
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glatað	en	þó	ber	að	nefna	að	það	er	mikilvægt	að	kenna	félagsfærni	til	að	nemendur	

geti	átt	árangursrík	samskipti	við	aðra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Því	má	álykta	

að	námskeiðið	hafi	verið	góð	íhlutun,	en	hefði	þurft	að	láta	bæði	kyn	sækja	það.		

5.2.3	 Andlega	hliðin	

Nefnt	var	í	öllum	hópunum	að	nemendum	fannst	ósanngjarnt	að	einungis	stelpurnar	

hafi	farið	á	samskiptanámskeið	en	strákarnir	hafi	á	meðan	farið	á	fræðslu	um	heilsu,	

hreyfingu,	næringu	og	fleira.	Þetta	brýtur	í	bága	við	lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	
kvenna	og	karla	þar	sem	segir	í	23.	gr.	að	kennslu-	og	námsgögn	eigi	að	vera	þannig	

gerð	að	kynjunum	sé	ekki	mismunað	(Lög	nr.	10/2008).	Það	má	velta	því	fyrir	sér	fram	

og	til	baka	hvers	vegna	einungis	stelpurnar	hafi	farið	á	námskeiðið	og	líklegasta	svarið	
er	að	samskiptavandi	sé	meiri	í	þeirra	hópi.	En	þó	er	mikilvægt	að	allir	fái	jöfn	tækifæri	

óháð	kyni	og	stöðu.		

	Viðmælendur	uppnefndu	samskiptanámskeið	stelpnanna	þunglyndisnámskeið.	Þar	

var	rætt	eitthvað	um	þunglyndi.	Strákarnir	voru	ósáttir	að	hafa	ekki	fengið	sama	
námskeið	og	bentu	á	að	fleiri	strákar	sviptu	sig	lífi	á	Íslandi	vegna	þunglyndis	en	stelpur.	
En	tölur	frá	árinu	2009	sýna	að	það	eru	fjögur	sjálfsvíg	á	hverja	100.000	íbúa	á	aldrinum	

15	–	19	ára	árlega	(OECD,	2015).	Auk	þess	var	talað	um	kvíða	og	að	hann	væri	ekki	
sjáanlegur	utan	á	fólki	og	það	væri	ekki	hægt	að	vita	hvernig	öðrum	liði.	Það	er	rétt	en	á	

Íslandi	eru	sláandi	háar	tölur	um	geðraskanir	barna.	Erlendar	upplýsingar	segja	að	12	–	

15%	íslenskra	barna	séu	með	vægar	geðraskanir	en	2	–	5	%	séu	með	alvarlegar	
hegðunar	og	geðraskanir.	Þetta	gæti	verið	vegna	skorts	á	meðferðarúrræðum.	En	í	

skólum	er	hægt	að	vinna	á	sumum	geðrænum	vandamálum,	en	samt	sem	áður	er	

nauðsynlegt	að	fleiri	meðferðarúrræði	séu	í	boði.	

Nemendur	nefndu	einnig	að	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	skipti	máli,	en	þeim	fannst	að	

margir	unglingar	með	brotna	sjálfsmynd,	sæktust	eftir	viðurkenningu	frá	öðrum	og	

stæðu	ekki	með	sjálfum	sér.	Á	Indlandi	var	gerð	rannsókn	á	því	hvaða	áhrif	

lífsleiknikennsla	hefði	á	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	nemenda	og	andlega	heilsu	þeirra.	

Mikill	munur	var	á	nemendum	áður	en	þeir	fengu	markvissa	lífsleiknikennslu	og	eftir	

(Azeez,	2015).		

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013:201)	segir	að	nemendur	eigi	í	lok	10.	bekkjar	að	

geta	séð	styrkleika	sína	og	veikleika	og	tekið	ákvarðanir	með	þá	sjálfsþekkingu	í	huga.	

Þeir	eiga	einnig	að	geta	sýnt	styrk	til	að	bera	ábyrgð	á	lífi	sínu,	lífsháttum	og	heilbrigði.	

Það	er	því	líklegt	að	lífsleiknikennsla	hafi	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	nemenda	

og	mikilvægt	að	standa	vel	að	henni.	En	þeir	einstaklingar	sem	eru	með	jákvæða	
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sjálfsmynd	eru	vissir	um	sína	stöðu	í	lífinu,	eru	sjálfsöruggir,	þekkja	styrkleika	sína	og	

veiklega,	eru	líklegir	til	að	ná	árangri	og	eiga	auðvelt	með	að	líða	vel	(Margrét	

Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	og	Erla	Kristjánsdóttir,	2013).	

5.3	 Ályktanir	

Það	var	augljóst	á	samtölum	við	nemendur	að	þeir	vildu	læra	meira	en	kennslan	bauð	

upp	á	og	fannst	eins	og	ekki	væri	hlustað	á	þeirra	raddir.	Það	hefur	gefið	góða	raun	í	

mörgum	skólum	að	bjóða	upp	á	valverkefni	og	leyfa	nemendum	að	taka	þátt	í	að	móta	

námskrá	og	námsmat,	samanber	verkefni	eins	og	í	Fjölbrautarskólanum	á	Snæfellsnesi,	

Hlíðarskóla	á	Akureyri	og	Framhaldsskólanum	á	Laugum,	en	þar	voru	sett	af	stað	

verkefni	sem	miðuðu	að	því	að	láta	nemendur	stjórna	námi	sínu	meira	en	áður	hefur	

verið	(Berglind	Axelsdóttir	o.fl.,	2008).	

Þegar	lagt	var	upp	í	rannsóknina	var	farið	af	stað	með	þrjár	rannsóknarspurningar	í	
huga.	Hver	viðhorf	nemenda	til	lífsleiknikennslunnar	væru,	hver	viðhorf	nemenda	til	

inntaks	kennslunnar	væru	og	hvað	nemendur	vildu	að	inntak	kennslunnar	væri.	Það	er	
alveg	ljóst	á	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	að	viðhorf	nemenda	til	

lífsleiknikennslunnar	er	alls	ekki	nógu	gott.	Þeim	finnst	þeir	ekki	læra	neitt	í	tímunum	og	
hefðu	viljað	læra	meira.	Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	út	í	inntak	kennslunnar	fannst	
þeim	margt	gott	af	því	sem	þeir	höfðu	lært	eins	og	um	einelti	en	voru	almennt	ekki	

hrifnir	af	kynfræðslunni	þar	sem	þeim	fannst	hún	ekki	nógu	markviss.	Því	er	alveg	ljóst	
að	inntak	kennslunnar	þarf	að	bæta	og	kennslan	þarf	að	vera	mun	markvissari	en	hún	
er.	Þar	kemur	inn	í	svarið	við	síðustu	spurningunni,	en	viðmælendur	þessarar	

rannsóknar	gáfu	hugmyndir	um	mjög	mikið	efni	sem	þá	langaði	að	læra	um	og	það	má	
flest	allt	tengja	beint	við	hæfniviðmið	sem	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	setur	upp	
fyrir	samfélagsgreinar.		

Lífsleikni	er	fag	þar	sem	lítið	fyrirfram	ákveðið	námsefni	er	til	staðar	og	því	geta	
skólar	leikið	sér	svolítið	með	tímana	og	blandað	saman	mismunandi	námsefni,	þar	sem	

ekkert	heildstætt	efni	er	til	yfir	alla	þætti	lífsleikninnar.	Það	virðast	þeir	og	gera	en	ekki	

til	þess	að	kenna	það	sem	nemendur	hafa	áhuga	á	að	læra	um	heldur	mjög	oft	til	að	

klára	verkefni	sem	ekki	hefur	náðst	að	vinna	í	öðrum	fögum.	Mögulega	þurfa	kennarar	

skýrari	línu	um	það	hvað	á	að	kenna	og	hvernig	á	að	leggja	námsefnið	fram.	Einnig	er	

forvitnilegt	að	vita	af	hverju	ekki	er	meira	um	það	í	lífsleikni,	að	það	sé	hlustað	eftir	

röddum	nemenda.	Miðað	við	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	hafa	nemendur	margt	til	

málanna	að	leggja	sem	vert	er	að	hlusta	á.		
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Það	myndi	að	öllum	líkindum	auðvelda	kennurum	skipulagningu	kennslunnar	ef	

nemendur	gefa	hugmyndir	um	það	sem	þeir	vilja	læra.	Þannig	gætu	nemendur	og	

kennarar	unnið	sameiginlega	að	áætlun	fyrir	veturinn	og	unnið	í	framhaldinu	saman	að	
settum	markmiðum.	Í	eldri	aðalnámskrá	grunnskóla	(1999)	voru	sett	fram	tilmæli	um	

það	að	skólar	gerðu	lífsleikniáætlun	til	þess	að	námið	í	greininni	væri	markvisst	og	

kennslan	væri	það	líka.	Ef	þetta	yrði	gert	yrði	lífsleikni	ekki	bara	uppfyllingartími	heldur	
væru	fyrirfram	ákveðin	verkefni	í	hverjum	tíma	og	þar	sem	þau	voru	ákveðin	í	

sameiningu	ætti	engum	að	þykja	tímarnir	vera	til	einskis	og	því	væru	auðveldara	að	ná	

fram	þeim	hæfniviðmiðum	sem	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	setur	fram.		
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6 Lokaorð	

Eins	og	nefnt	var	í	upphafi	hefur	það	sannast	að	lífsleikni	hefur	góð	áhrif	á	andlega	

heilsu	og	þroska	nemenda.	Það	er	því	mikilvægt	að	hún	sé	kennd	og	að	vel	sé	staðið	að	

kennslunni.	En	eins	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	hafa	sýnt	þá	er	það	alls	ekki	

alltaf	raunin.	Samkvæmt	viðmælendunum	er	lífsleiknin	ekki	nýtt	sem	skyldi	í	skólanum	

þeirra	og	þeim	finnst	þeir	ekki	vera	að	fá	það	sem	þeir	vildu	út	úr	kennslustundunum.	

Kennslustundir	í	skóla	þessara	unglinga	hafa	verið	upp	og	ofan,	nemendur	telja	sig	ekki	

hafa	fengið	góða	kynfræðslu,	misrétti	hafi	ríkt	í	kennslustundum	sem	hafa	verið	
kynjaskiptar	og	það	vanti	marga	þætti	námsefnið.	Það	má	þó	nefna	að	margt	er	gott,	í	

samtölum	við	nemendurna	kom	í	ljós	að	þar	eru	á	ferðinni	klárir	krakkar	með	

skemmtilegar	skoðanir,	þannig	að	áætla	má	að	eitthvað	sé	gert	sem	skiptir	máli	í	

skólanum	þeirra.	En	það	er	niðurstaða	rannsóknarinnar	að	kennsluna	í	lífsleikni	þarf	

stórlega	að	bæta	og	það	væri	gott	fyrir	kennara	og	skólastjórnendur	að	hlusta	á	raddir	
nemenda.	

Skoða	þarf	alvarlega	hvað	þarf	að	bæta	og	fara	í	að	útbúa	heilsteypta	kennsluáætlun	

fyrir	lífsleikni.	Skólastjórnendur	og	kennarar	þurfa	að	taka	höndum	saman	og	standa	vel	
að	verki.	Það	væri	sterkur	leikur	að	fá	nemendur	í	lið	með	sér	til	þess	að	skipuleggja	

kennsluna	út	frá	því	sem	þeim	finnst	mikilvægt	að	læra.	Auðvitað	er	bara	hægt	að	láta	
nemendur	ráða	ferðinni	upp	að	vissu	marki	en	það	er	mat	höfundar	að	það	sé	rétta	

leiðin	að	fara.	

Rannsókn	sem	þessi	hefur	mikla	þýðingu	fyrir	fræðasamfélagið	þar	sem	hún	gæti	

mögulega	haft	áhrif	á	einn	kennara	og	verið	honum	hvatning	til	þess	að	bæta	

lífsleiknikennslu	sína	og	með	því	væri	búið	að	færast	nær	því	markmiði	að	útskrifa	

þroskaða,	sjálfsörugga	einstaklinga	úr	skólunum.		

Rannsóknin	var	áhugaverð	og	forvitnilegt	gæti	verið	að	rannsaka	einnig	viðhorf	

kennara	til	lífsleiknikennslunnar	og	hvort	þeirra	viðhorf	sé	samhljóma	viðhorfi	

nemenda.	
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Viðauki	A:	Leyfisbréf	

Til	foreldra/forráðamanna	nemenda	í	10.	bekk	

	

Ég	heiti	Sara	Rós	Sigurðardóttir	og	er	meistaranemi	í	grunnskólakennslu	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Kjörsviðið	mitt	er	samfélagsgreinar	og	er	ég	að	

vinna	meistaraverkefni	um	viðhorf	unglinga	til	lífsleiknikennslu	á	þessu	misseri,	undir	

leiðsögn	Höllu	Jónsdóttur,	aðjunkt	við	Menntavísindasvið.	

Mig	langar	að	fá	leyfi	hjá	ykkur	til	þess	að	tala	við	ykkar	barn	um	viðhorf	þess	og	

hugmyndir	til	lífsleikni	og	kennslu	á	greininni.	Engin	einstaklingsviðtöl	verða	tekin	
heldur	verða	notaðir	rýnihópar	þar	sem	4-5	nemendur	eru	saman	í	hóp	og	spjalla	við	

mig	um	viðfangsefnið.	

Ekki	verður	hægt	að	rekja	svör	til	nemenda	og	farið	verður	með	öll	gögn	sem	

trúnaðarmál.	Viðtölin	í	rýnihópunum	verða	tekin	upp,	en	upptökunum	verður	eytt	eftir	

að	afritun	gagna	hefur	farið	fram.	

Ef	einhverjar	frekari	upplýsingar	vakna	ekki	hika	við	að	hafa	samband	í	síma	848-

6793	eða	með	tölvupósti	í	netfangið	srs37@hi.is	

	

Ef	þú/þið	viljið	ekki	að	barnið	ykkar	taki	þátt	vinsamlegast	sendið	tölvupóst	á	

ofangreint	netfang	fyrir	18.	janúar	nk.		

	

Bestu	kveðjur	

Sara	Rós	Sigurðardóttir	
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Viðauki	Á:	Viðtalsrammi	

Finnst	ykkur	lífsleikni	kennsla	mikilvæg?	

Hvaða	viðfangsefni	finnst	ykkur	áhugaverðust?	

Hver	finnst	ykkur	vera	munurinn	á	lífsleikni	og	öðrum	greinum?	

Hvað	finnst	ykkur	vera	lífsleikni?	

Hvað	er	kennt	í	lífsleikni	í	ykkar	skóla?	

Hvað	mynduð	þið	vilja	læra	sem	er	ekki	kennt?	

Hvaða	hæfni	í	lífsleikni	hafið	þið	öðlast	á	ykkar	skólagöngu?	

Finnst	ykkur	skólinn	ykkar	vera	að	standa	sig	vel	í	lífsleiknikennslu?	

Viljið	þið	bæta	einhverju	við?	

Er	eitthvað	sem	ég	spurði	ekki	sem	ég	hefði	átt	að	spyrja?	

	


