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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við Kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Markmið þess er að kanna námsgreinina lífsleikni þar sem lögð er áhersla á að 

varpa fram tilgangi og markmiðum námsgreinarinnar auk þess sem fjallað er um þróun 

námsgreinarinnar, hvernig hún birtist fyrst í íslensku grunnskólakerfi og hvernig þróunin 

hefur verið. Í því samhengi er sérstök áhersla lögð á umfjöllun um Aðalnámskrá grunnskóla, 

þar sem bornar eru saman þær námskrár sem gefnar hafa verið út og það kannað hvernig 

núgildandi námskrá tekur á námsgreininni miðað við fyrri námskrár. Námsefni sem 

aðgengilegt er á íslensku fyrir nemendur á grunnskólastigi er tekið fyrir auk þess sem lagður 

er til námspakki sem hefur það að markmiði að mæta þörfum um samfélagsbreytingar og þörf 

á nýju og endurnýjuðu námsefni. Rauði þráðurinn í verkefninu er að kortleggja og varpa ljósi 

á raunveruleg gildi lífsleikni og á viðhorf til námsgreinarinnar, hvers vegna það er eins og 

raun ber vitni og hvaða afleiðingar viðhorfið kann að hafa. 

 

Abstract 

This project is a final assignment for a B.Ed.-degree within the Faculty of Education at the 

University of Akureyri. The aim of the project is to research life skills-based education, 

focusing on the aim and purpose of life skills as a subject. Additionally, there is a discussion 

about the development of the subject, with a focus on the Icelandic elementary school system. 

A special focus is on the National Curriculum, where the current delivery of life skills is 

compared to older versions. Educational material for secondary school is explored, and a new 

teaching package written by the authors is suggested, where the aim is to meet the needs of 

social changes and the need for new and renewed material. The main focus in this project is to 

map and highlight the teachers opinion and views about the life skills-based education, 

explore the reasons for these views and what consequences the views could have. 
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1. Inngangur  

Samfélagið sem við búum í breytist hratt og skólakerfið þarf að vera reiðubúið til þess að taka 

mið af samfélagslegum breytingum hverju sinni. Þá hefur hlutverk grunnskólans alltaf verið 

það að undirbúa nemendur undir framtíðina en þó hefur hlutverk grunnskólans sem 

uppalanda, sennilega breyst í gegnum tíðina og má ætla að það hafi alltaf orðið meira og 

meira, með hverju árinu sem líður. Þannig var lífsleikni fyrst gerð að námsgrein í 

grunnskólum árið 1999 en ástæðan fyrir því var að mæta kröfum samfélagsins um hlutverk 

grunnskólans sem uppalanda. Samhliða því má segja að hlutverk grunnskólans sé tvíþætt, 

annars vegar snýr hlutverk hans að nemendum sjálfum og hins vegar að samfélaginu. Þannig 

er hlutverk grunnskóla að þjóna nemendum sínum ásamt því að gegna félagslegu og 

menningarlegu hlutverki í samfélagi.  

 Í þessu verkefni verður fjallað um námsgreinina lífsleikni þar sem markmið höfunda er 

að kanna sérstaklega markmið, tilgang og hlutverk námsgreinarinnar. Þættirnir eru kannaðir út 

frá Aðalnámskrá grunnskóla þar sem bornar eru saman núgildandi námskrá og þær sem áður 

hafa verið gefnar út. Er það markmiðið að varpa ljósi á þróun námsgreinarinnar og þá 

sérstaklega hvernig vægi hennar hefur verið frá því að hún var fyrst tilgreind árið 1999. 

Viðhorf til námsgreinarinnar verður sérstaklega kannað með viðtölum við kennara þar sem 

leitað er svara við því hvert viðhorfið til námsgreinarinnar er, hvers vegna viðhorfið er eins og 

það er og hvaða afleiðingar viðhorfið hefur haft.  

Áður en gerð þessa verkefnis hófst, höfðu höfundar tekið þá ákvörðun að búa til 

sérstakan námspakka í lífsleikni, ætlaðan nemendum á unglingastigi grunnskóla. Því er í 

þessu verkefni að finna sérstaka umfjöllun um það námsefni sem aðgengilegt er áðurnefndum 

nemendahóp á íslensku í lífsleikni auk þess sem tekin voru viðtöl við forvarnar- og 

félagsmálafræðinga, með það að markmiði að kanna hvaða námsefni þyrfti að búa til og 

endurnýja. Í ljós kom að sérstök þörf er á námsefni er varðar eftirfarandi þætti: Þegn í 

lýðræðissamfélagi, kynfræðsla og kynhlutverk og fjármálalæsi og því snýr námspakkinn að 

þeim þáttum. Námspakkann er að finna í viðauka þessa verkefnis.  
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2. Aðferðafræði  

Stuðst var við þarfagreiningu við gerð þessa verkefnis. Var hún notuð með  það að markmiði 

að varpa ljósi á þá þætti sem þarf að bæta úr þegar kemur að námsgreininni lífsleikni. Þessi 

aðferðafræði varð fyrir valinu þar sem um er að ræða ,,kerfisbundin ferill, þar sem stuðst er 

við formlegar og óformlegar leiðir, til að safna saman upplýsingum sem nota má til að finna 

leiðir til að bæta frammistöðu við tilteknar aðstæður.“ Þá er þarfagreining þess eðlis að hægt 

að að laga hana að ólíkum þörfum og getur umfang hennar verið mis mikið, þar sem ýmist er 

stuðst við formlegar eða óformlegar aðferðir (Hróbjartur Árnason og Skovbo, e.d., bls. 36). 

Þarfagreining hentar því vel hér, sé horft á umfang verkefnisins og þeirra markmiða sem lögð 

eru fram. 

 

2.1 Þarfagreining 

Með tilliti til umfangs þessa verkefnis, var stuðst við óformlegar leiðir í þarfagreiningunni þar 

sem tekin voru viðtöl í formi samtala við kennara sem kenna og hafa reynslu af 

lífsleiknikennslu á unglingastigi í grunnskóla. Tilgangur þeirra viðtala var að fá innsýn inn í 

það hvernig staðið sé að lífsleiknikennslu á unglingastigi og hvort að kennslan sé markviss og 

skilvirk. Þá var einnig lögð áhersla á það að kanna viðhorf kennara til námsgreinarinnar auk 

þess sem aðgengilegt námsefni var rætt, hvernig og hvort það nýtist og hvort að þörf sé á 

endurnýjun. Þá könnuðu höfundar sjálfir námsefni í lífsleikni þar sem lögð var áhersla á 

eftirfarandi þætti: Hversu nýtt það er, hvort það henti samfélaginu sem Íslendingar búa í í dag 

og hvort um sé að ræða al-íslenskt námsefni. 

          Tekin voru viðtöl við forvarnar- og félagsmálafræðinga sem starfa í 

félagsmiðstöðvum þar sem tilgangurinn var fyrst og fremst að fá innsýn inn í þau viðfangsefni 

sem grunnskólinn þarf að taka betur á, þegar kemur að lífsleiknikennslu. Ástæðan fyrir því að 

valið var að ræða við þá, er sú að um er að ræða starfsmenn sem sinna forvarnarfræðslu, 

kynfræðslu auk annarrar fræðslu sem höfundar telja að falli vel að og tengist lífsleikninni. Þá 

eru umræddir starfsmenn með fræðslu einu sinni í viku, fyrir nemendur í 9. og 10. bekk og eru 

yfirleitt að koma með sitt eigið efni, þar sem að þeir telja vöntun á námsefni sem fellur að og 

tekur á áskorunum samfélagsins í dag. 

Þá ber að nefna að þann 21. febrúar 2018 óskaði Menntamálastofnun eftir tveimur 

lífsleiknikennurum til að taka það að sér að fara yfir og greina það námsefni sem stofnunin 
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hefur gefið út í lífsleikni (Menntamálastofnun, 2018). Tilkynningin gefur ákveðna 

vísbendingu þess eðlis að þörf  sé á endurnýjun á námsefni námsgreinarinnar. 

 Tilgangur höfunda með þarfagreiningunni var að kanna markmið, tilgang og viðhorf 

starfandi kennara til námsgreinarinnar lífsleikni. Þá var tilgangur höfunda jafnframt að kanna 

það námsefni sem aðgengilegt er nemendum á unglingastigi grunnskóla í dag og var tilgangur 

viðtala við forvarnar- og félagsmálafræðinga sá að fá innsýn í þau viðfangsefni sem þarft er 

að endurnýja eða búa til frá grunni þegar kemur að námsefni námsgreinarinnar. Þá var 

markmið höfunda með þarfagreiningunni einnig að fá leiðandi niðurstöður sem myndu 

aðstoða við gerð námspakka í lífsleikni fyrir unglingastig.  
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3. Lífsleikni, hvað er það? 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á orðinu ,,lífsleikni.“ Þá verður fjallað um 

námsgreinina lífsleikni, uppruna hennar, markmið og tilgang. Gildi lífsleikni í skólastarfi 

verða tekin fyrir ásamt birtingarformi lífsleikni á unglingastigi grunnskóla. Loks verður 

viðhorf til námsgreinarinnar tekið fyrir ásamt umfjöllun um það námsefni sem aðgengilegt er 

á íslensku í dag, þar sem sjónum verður sérstaklega beint að því sem tekur við hjá unglingum 

að loknum grunnskóla, forvarnir og kynfræðslu. 

 

3.1 Lífsleikni 

Alþjóðastofnunin (WHO) skilgreinir lífsleikni þannig: „lífsleikni er geta til að laga sig að 

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

kröfur og áskoranir daglegs lífs“ (World Health Organization, 1994, bls. 5). Þá skilgreinir 

íslensk orðabók lífsleikni sem ,,námsgrein sem á að stuðla að almennum þroska nemenda og 

gera þá hæfari til að takast á við ýmsar hliðar tilverunnar í nútímasamfélagi“ (Íslensk orðabók, 

e.d.). Þegar skilgreiningarnar tvær eru bornar saman er ljóst að í grunninn  ganga þær út frá 

því sama, þó þær séu svolítið ólíkar. Þannig er áhugavert að alþjóðastofnunin talar beint um 

getu einstaklinga á meðan íslenska orðabókin fer beint í skilgreiningu á námsgreininni sjálfri 

og því sem námsgreinin á að taka á, til þess að einstaklingar öðlist þá lífsleikni sem 

alþjóðastofnunin skilgreinir. Það er því mikilvægt að hafa skilgreiningarnar báðar að 

leiðarljósi þegar skoða á námsgreinina lífsleikni, markmið og tilgang hennar.  

Lífsleikni var fyrst tilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. Þar er kveðið á um 

að lífsleikni eigi að taka á þeim skyldum skóla sem lúta að því að styrkja einstaklinga til að 

átta sig á eigin stöðu í samfélagi og efla þátttöku þeirra og færni til þess að takast á við 

daglegt líf. Þá kemur jafnframt fram að skólum sé skylt að gera grein fyrir lífsleikniáætlun í 

sérstakri skólanámskrá og þá skal umsjón námsgreinarinnar verða í höndum fagstjóra 

námsgreinarinnar (Menntamálaráðuneyti, 1999, bls. 16, 26). 

Í sérstakri handbók um lífsleikni fyrir kennara og foreldra sem gefin var út af 

Námsgagnastofnun árið 2004 eru gerð skil á hlutverki, tilgangi og markmiðum 

námsgreinarinnar. Þar kemur skýrt fram að námsgreininni sé ætlað að gera einstaklingum 

kleift að móta eigin skoðanir og varast vafasöm áhrif, ásamt því að efla samkennd, hæfnina til 

að setja sig í spor annarra, skilja ólík sjónarmið og bera virðingu fyrir ólíkum einstaklingum. 

Þá er þeim orðum sérstaklega beint til kennara að lífsleikni sé vandasöm og að mörgu leyti 
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viðkvæm námsgrein auk þess sem námsefnið getur verið mjög persónulegt og því þarf stöðugt 

að meta þarfir og getu einstaklinga og andann í nemendahópnum. Þá er kveðið á um að 

öflugasta kennsluaðferðin felist í því að beita sjálfum sér sem fyrirmynd, það er að segja að 

framsetning og framkoma sé lykilatriði þegar kemur að lífsleiknikennslu (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 9, 12). 

Ljóst er að lífsleikni er eitthvað sem einstaklingar búa yfir, ákveðin geta til þess að 

takast á við áskoranir samfélagsins hverju sinni, hæfni til þess að taka upplýstar ákvarðanir og 

mynda sínar eigin skoðanir. Hæfni til þess að vera virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi, 

geta til samtals og samstarfs og svo mætti lengi telja. 

 

3.2 Gildi lífsleikni í skólastarfi 

Í lögum um grunnskóla og í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er skýrt kveðið á um mikilvægi 

þess að undirbúa nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Þá skal skólastarf leggja 

áherslu á að efla sjálfstæða hugsun nemenda, frumkvæði og hæfni þeirra til samvinnu (Lög 

um grunnskóla nr. 94/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013, bls. 34, 38). 

 Markmið í íslensku skólastarfi er því ekki einungis að fræða og búa nemendur undir 

tiltekin störf heldur snúa markmið þess að almennri menntun, félagsmótun og þroska auk 

velferðar barna og fullorðinna. Þá má segja að hlutverk skólakerfisins sé tvíþætt en það snýr 

að nemendum skólanna og að samfélaginu sjálfu. Þegar þessi hlutverk skólastarfsins eru 

skoðuð nánar snúa þau annars vegar að því hvernig skólarnir þjóna tilteknum einstaklingum 

og er nemandinn útgangspunkturinn í skólastarfinu í því samhengi. Hins vegar, snúa þessi 

hlutverk að því hvernig skólarnir gegna tilteknu félagslegu og menningarlegu hlutverki sínu 

en þá er samfélagsgerðin viðfangsefni skólastarfsins, þar sem að hugtök eins og til dæmis 

,,lýðræði“ verða fyrirferðamikil. Þá þarf skólakerfið að flétta þessa tvo þætti saman, til þess að 

ná markmiði sínu er varðar undirbúning undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011, bls. 15–17, 21).  

 Undirbúningur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi krefst fjölbreyttra 

kennsluaðferða og þarf skólakerfið að taka mið af samfélagslegum breytingum hverju sinni. 

Nemendur verja stórum hluta uppeldisáranna í skóla og því er mikilvægt að skólastofnanir 

skapi skilyrði þar sem lögð er áhersla á leiðsögn í að efla sjálfstraust og félagsfærni nemenda 

auk þess sem hvetja þarf til innihaldsríkra samskipta við aðra. Einnig skal leggja ríka áherslu 

á gæði menntunar og þarf hún að ætíð að vera í takt við þarfir samfélagsins hverju sinni. Þá 

þarf að búa nemendur undir félagslega, tilfinningalega og siðferðislega þátttöku í samfélagi 
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(Elias, Zinz, Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, Kessel, Scwwab-Stone & Shriver, 1997, 

bls. 1–3). 

  Ljóst er að skólakerfið þarf að taka á mörgum ólíkum þáttum til þess að ná þeim 

markmiðum sem lög kveða á um. Þegar einblína á að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi er gildi lífsleikninnar mikilvægt og námsgreinin nauðsynleg í 

skólastarfi. Lífsleikni á sér langa sögu sem má rekja til daga Platóns og Aristótelsar. Kristján 

Kristjánsson (2002) skilgreinir lífsleikni sem ræktun persónulegra dygða, athafna og 

tilfinninga og fjallar hann um að lífsleikni snúist um rækt við siðvit og siðferðisþroska. Þá 

skiptist lífsleiknin í tvo flokka og er annars vegar beinaber lífsleikni sem felur í sér að til séu 

sameiginlegar dygðir og sameiginleg gildi sem eru eftirsóknarverð og allir geta verið sammála 

um og hins vegar holdtekna lífsleikni sem felur í sér ákveðin gildi sem eru einungis 

viðurkennd í ákveðnum hópum eða á ákveðnum stöðum. Samkvæmt Kristjáni, er 

hugmyndafræðin að baki lífsleikni í íslensku skólastarfi beinaber lífsleikni, sem tengist meðal 

annars námi um tilfinningalega og félagslega þætti og mannrækt (Kristján Kristjánsson, 2002, 

bls. 53, 56–60).  

 Hugtakið ,,lífsleikni“ birtist fyrst hér á landi árið 1990 í skýrslu menntamálaráðuneytis 

um efni sem ætlað væri til þess að styrkja heilbrigða lífshætti og lífsleikni ungmenna. 

Hugtakið sjálft festist í sessi sem sérstakt heiti á námsgrein með tilkomu Aðalnámskrár 

grunnskóla og Aðalnámskrár framhaldsskóla frá árinu 1999 (Aldís Yngvadóttir, 2002). Það er 

því ljóst að hugmyndafræðin að baki lífsleikni í íslensku skólastarfi sé beinaber lífsleikni. Þær 

hugmyndir eru þó ekki nýjar og var þeirra vart hér á landi áður en námsgreinin var fest í sessi 

í skólastarfi en Guðmundur Finnbogason (1994) ræddi meðal annars um mikilvægi þess 

snemma á 20. öld að vanrækja ekki í uppeldinu neinn þátt í fari og eðli mannsins (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 19).  

 Eins og fram hefur komið er rík áhersla lögð á það að hlutverk skóla sé að búa 

nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Lífsleikni er liður í því, þar sem tekið er á 

siðferðisþroska og siðferðislegum framförum nemenda en til þess að öðlast siðferðisþroska 

þurfa einstaklingar að ráða við það verkefni að geta metið og tekið tillit til ólíkra aðstæðna, 

þar sem horft er til hagsmuna annarra og hagsmuna sjálfsins (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, fyrirlestur, 29. apríl 2017). Lífsleikni á meðal annars rétt á sér sem stök 

námsgrein vegna þess að hún tekur á siðferðislegum framförum nemenda. Námsgreinin er 

talsvert frábrugðin öðrum námsgreinum í skólastarfinu. Í lífsleikni er lagt upp úr hugmyndum, 

lífsýni, viðhorfi, gildum, dygðum og tilfinningum nemenda og eru þeir þættir sérstaklega 
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lagðir til grundvallar þegar kemur að kennslunni. Gildi námsgreinarinnar er því fyrst og 

fremst það að vera stuðningur við nemendur, þar sem markmiðið er að efla lífsleikni þeirra.  

 

3.3 Lífsleikni í Aðalnámskrá grunnskóla 

Lífsleikni var fyrst tilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. Í þeirri námskrá er gert 

grein fyrir tilgangi og markmiðum námsgreinarinnar, þar sem kveðið er á um að lífsleiknin 

eigi að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi. Skýrt er kveðið á um að allir 

grunnskólar skuli setja fram sérstaka lífsleikniáætlun í sínum skólanámskrám. Þá er 

viðmiðunarstundaskrá skýr þegar kemur að lífsleikni en hana skal kenna í að minnsta kosti 

eina klukkustund á viku, með fastri tímaúthlutun frá 4. bekk  (Menntamálaráðuneyti, 1999, 

bls. 16, 26, 29).  

 Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2006 er gert grein fyrir tilgangi 

og markmiðum lífsleikninnar með sambærilegum hætti og árið 1999. Þó hefur verið bætt inn 

ákvæði um að efla borgaravitund nemenda auk þess sem lögð er áhersla á skilning nemenda á 

réttindum, ábyrgð og skyldum einstaklinga. Þá er áfram lögð áhersla á undirbúning nemenda 

undir þátttöku og líf í lýðræðislegu þjóðfélagi og undirstrikað er mikilvægi þess að dýpka 

skilning nemenda á samfélaginu sjálfu og hlutverki einstaklinga í samfélagi. Þá er lögð fram 

viðmiðunarstundaskrá sem kveður á um hversu miklum tíma skal verja í námsgreinina. 

Samkvæmt henni á að kenna lífsleikni í alls 120 mínútur á viku, í 8. til 10. bekk. Auk þess 

sem lögð er áhersla á að skólar skuli setja sér sérstaka lífsleikniáætlun í skólanámskrá 

(Menntamálaráðuneyti, 2006, bls. 9, 14).  

 Árið 2007 gaf Menntamálaráðuneytið út sérstök hefti, skipt eftir námsgreinum, 

samhliða Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin hafði verið út árinu áður. Tilgangur heftanna var 

að gera sérstökum námsgreinum betri skil og dýpka almenna hlutann. Þá var gefið út heftið 

Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni (2007) þar sem hæfniviðmiðum, markmiðum og tilgangi 

námsgreinarinnar er lýst sérstaklega. Þar kemur meðal annars fram að markmið greinarinnar 

sé að veita börnum og ungmennum ýmsa fræðslu sem stendur utan hefðbundinna námsgreina. 

Auk þess er námsgreinin sögð koma til móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla. Þá 

er sérstaklega tilgreint að sérstakir þættir sem falla undir lífsleikni, séu stórt skref fram á við 

og er þá verið að vísa í aukna áherslu á fjármálafræðslu, náms- og starfsfræðslu, mannréttindi 

og það að efla borgaravitund nemenda (Menntamálaráðuneyti, 2007, bls. 4). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni (2007) á lífsleikni að efla alhliða 

þroska nemenda. Þá á að leggja upp úr því að efla félagsþroska nemenda, borgaravitund, 
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siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Með borgaravitund er átt við færni ungs fólks 

og fullorðinna til að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Þá á námsgreinin þó 

fyrst og fremst að búa nemendur undir það að takast á við lífið. Þá gefur ,,lífsleikni dýrmæt 

tækifæri til þess að efla félagsþroska nemenda og borgaravitund“ (Menntamálaráðuneyti, 

2007, bls. 4–5).   

 Í Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni (2007) eru sett fram lokamarkmið og 

áfangamarkmið námsgreinarinnar. Lokamarkmiðin eru sett fram í þeim tilgangi að gefa 

kennurum heildarmynd af því sem stefna á að með kennslu í námsgreininni auk þess sem 

markmiðin skýra tilgang náms og lýsa því sem skólum er ætlað að stefna að og því sem 

nemendur eiga að hafa tileinkað sér eftir lögbundið skyldunám. Áfangamarkmiðunum er deilt 

niður á þrjú stig grunnskólans, 1.–4. bekk, 5.–7. bekk og 8.–10. bekk (Menntamálaráðuneyti, 

2007, bls. 6–7). Í lokamarkmiðum er það meðal annars tilgreint að nemandi eigi að hafa 

öðlast færni í tjáskiptum og samfélagslega yfirsýn. Þá á nemandi að þekkja og hafa innsýn í 

fjármálaumhverfi  einstaklinga og samfélags og geta tekið ábyrga afstöðu á eigin fjármálum 

(Menntamálaráðuneyti, 2007, bls. 7–8). 

 Áfangamarkmiðunum er skipt niður í annars vegar sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun 

og lífsstíl og hins vegar samfélag, umhverfi, náttúru og menningu. Þar sem að einblínt er á 

unglingastig í verkefni þessu er áhugavert að rýna í þau áfangamarkmið sem sett eru við lok 

10. bekkjar. Þar er meðal annars kveðið á um að nemandi eigi að ,,gera sér grein fyrir 

merkingu hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk og hvaða hlutverki þau þjóna í 

kynímynd og kynupplifun einstaklinga,“ þá er lögð áhersla á þátttöku í samfélagi þar sem 

nemendur eiga meðal annars að hafa öðlast færni í að tjá og rökræða hugsanir sínar, skoðanir, 

tilfinningar og væntingar til að komast að niðurstöðu í samskiptum. Þá er einnig komið inn á 

upplýsingatækni, hlutverk fjölskyldunnar, helstu stofnanir samfélagsins, áróður, íslenskan 

atvinnumarkað, réttindi og skyldur einstaklinga sem neytandi og launþegi og svo mætti lengi 

telja (Menntamálaráðuneyti, 2007, bls. 10–12). 

 Þegar rýnt er í þær námskrár sem gefnar hafa verið út af ráðuneytinu er ljóst að 

námskráin frá árinu 2006 tekur langbest á námsgreininni og þá sérstaklega með heftinu sem 

gefið var út árið 2007. Markmið og tilgangur námsgreinarinnar eru skýr, þau eru þrepaskipt 

og kennarar ættu að hafa góða yfirsýn yfir þá þætti sem taka skal fyrir hverju sinni. Á þeim 

tíma sem sú námskrá var í gildi, áttu skólastjórnendur einnig að setja upp sérstaka 

lífsleikniáætlun og gera grein fyrir henni í skólanámskrá. Gera má ráð fyrir að Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2006, ásamt námsgreinaheftinu, hafi verið góður leiðarvísir fyrir þá 

vinnu.  
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 Þá er áhugavert að rýna í þá aðalnámskrá sem er í gildi í dag, hvernig tekið er á 

lífsleikni og bera saman við það sem hér hefur komið fram. Fyrir það fyrsta, er núgildandi 

aðalnámskrá, Aðalnámskrá grunnskóla (2013) frábrugðin frá þeim sem gefnar voru út árin 

1999 og 2006 að því leyti að í fyrsta skiptið var gert grein fyrir sex grunnþáttum menntunar: 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í fyrri 

aðalnámskrám voru gefin út sérstök hefti fyrir hverja námsgrein en í núgildandi námskrá snúa 

heftin að grunnþáttum menntunar. Stærsta breytingin er varðar lífsleikni, er ef til vill sú að í 

núgildandi aðalnámskrá hefur lífsleikni verið felld undir samfélagsgreinar ásamt 

samfélagsfræði, sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, jafnréttismál, siðfræði 

og heimspeki. Að því sögðu er ekki tilgreindur sérstakur ráðstöfunartími ætlaður lífsleikni, 

heldur er gert ráð fyrir því að kennarar  nemenda í 1. til 10. bekk eigi að verja 11,46% af 

heildarkennslu í samfélagsgreinar. Þá er ekki tilgreint nánar hversu mörgum stundum skal 

verja í einstaka greinar er falla undir samfélagsgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 52). 

 Það þarf ekki að rýna djúpt, til þess að sjá augljósan mun á því vægi sem lífsleikni fær 

ef bornar eru saman Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 samhliða námsgreinaheftinu frá 

árinu 2007 og Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 sem nú er í gildi. Ef leitað er að orðinu 

,,lífsleikni“ í núgildandi námskrá má einungis finna orðið sjö sinnum og þar sem orðið kemur 

fram, er það ætíð í upptalningu þegar greint er frá samfélagsgreinum. Þá er ekki sérstaklega 

skilgreint eða kveðið á um hlutverk, markmið og tilgang námsgreinarinnar. Þó er greint frá 

hlutverki, markmiðum og tilgangi samfélagsgreina og út frá þeim má ef til vill lesa ýmislegt 

sem áður féll undir lífsleikni. Menntagildi samfélagsgreina felst meðal annars í því að þroska 

nemendur til þess að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra, þá skulu samfélagsgreinar 

búa nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, efla rökhugsun og einblína á ábyrgð 

og skyldur einstaklinga í samfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195–

196). 

 Þau atriði er falla undir samfélagsgreinar nú og féllu áður undir lífsleikni eru þó allt 

atriði sem kveðið var á um að lífsleiknin ein og sér, myndi aldrei ná utan um og að það þyrfti 

fleiri námsgreinar og skólastarfið allt, til þess að vinna að stórum og mikilvægum 

markmiðum. Í því samhengi má velta því fyrir sér, hvort að það hafi verið skynsamlegast að 

fella lífsleiknina enn frekar inn í allt skólastarf og að hún ætti best heima undir 

samfélagsgreinum. Þá má einnig eflaust færa rök fyrir því að lífsleikni sé skólastarfið allt og 

að það eigi að taka á því að búa nemendur sem best undir lífið og að sér námsgreinar til þess, 

sé ekki þörf.  



10 
 

 Þegar viðfangsmikil námsgrein eins og lífsleikni er tekin út og felld undir eitthvað 

annað, má þó gera ráð fyrir því að eitthvað gleymist og að skilvirkni, gildi og markmið 

námsgreinarinnar verði eftir. Í fyrri námskrám er kveðið á um að skólar skuli setja upp 

lífsleikniáætlun sem greint er frá í skólanámskrám. Þá var einnig ákvæði í fyrri námskrám 

þess eðlis að kennsla í lífsleikni ætti að vera í umsjón fagstjóra námsgreinarinnar, ásamt því 

að tilgreint var hversu miklum tíma ætti að verja í námsgreinina. Í núgildandi námskrá, er ekki 

minnst á lífsleikniáætlun, fagstjóri námsgreinarinnar heyrir sögunni til og það er undir 

hverjum og einum komið, hversu miklum tíma af þeim tíma sem miðað er við í 

samfélagsgreinum, skuli verja í lífsleikni.  

Gera má ráð fyrir því að sú uppsetning sem nú er unnið eftir samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) geri það að verkum að vægi lífsleikni og annara námsgreina sem áður voru 

stakar en tilheyra nú samfélagsgreinum, sé minna en áður. Í því samhengi má velta því fyrir 

sér hvort að það hafi verið skref aftur á bak, að taka út sérstaka lífsleikniáætlun og fagstjóra í 

lífsleikni og því má einnig velta upp hvort að rétt hafi verið að fella námsgreinina undir 

samfélagsgreinar. Ef til vill hafa einhverjir þær skoðanir að lífsleiknin taki á öllum 

námsgreinum og að samfélagsgreinar taki nægilega vel á þeim þáttum sem lífsleiknin á að 

taka og því þurfi ekki að kenna hana sérstaklega sem staka námsgrein.  

 Í fyrri námskrám virðast kennarar vera virkilega hvattir til þess að taka raunverulega á 

málefnum samfélagsins og búa nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Vissulega 

leggur Aðalnámskrá grunnskóla (2013) ríka áherslu á þann þátt en fyrri námskrár koma meira 

inn á sérstaka þætti eins og til dæmis: Atvinnulíf, ábyrgð einstaklingsins, lög og reglur, 

forvarnir, kynhneigð og svo mætti lengi telja. Þá er sérstaklega áhugavert að sjá að árið 2006 

átti að leggja ríka áherslu á fjármálalæsi í lífsleikni en Lilja Alfreðsdóttir,  

mennta- og menningarmálaráðherra sagði frá þeirri ákvörðun í byrjun árs 2018 að meta ætti 

fjármálalæsi í PISA árið 2021 í fyrsta skipti (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). Þá ákvörðun má lesa 

sem svo að kennsla í fjármálalæsi hafi ekki skilað sér, þrátt fyrir að á hana sé minnst í 

námskránni árið 2007. Í því samhengi er mikilvægt að velta því fyrir sér hvers vegna svo hafi 

verið og er í því samhengi mikilvægt að kanna vægi fjármálalæsis í núgildandi aðalnámskrá. 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) tilheyrir fjármálalæsi samfélagsgreinum 

og fellur þar undir reynsluheim eða hæfni nemenda til að skilja raunveruleikann. Hæfniviðmið 

er varða reynsluheim kveða á um að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta ,,lýst kostnaði 

vegna eigin neyslu og átta sig á ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu.“ Þá á 

nemandi við lok 7. bekkjar að geta ,,sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og vera læs á 

þau áhrif sem ýmis tilboð og auglýsingar hafa  á eigin neyslu og á samfélagið.“ Við lok 10. 
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bekkjar eiga nemendur að geta  ,,tekið ábyrga afstöðu á 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“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 197, 200).  

 Þá eru tilgreind sérstök matsviðmið við lok grunnskóla fyrir samfélagsgreinar. Í þeim 

hluta er þó ekki minnst á fjármálalæsi, né hugtök sem talin voru upp hér áður er varða neyslu 

og útgjöld, svo dæmi sé tekið. Það er því afar óskýrt hvað raunverulega á að meta og þurfa 

kennarar að lesa vel á milli línanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 207). 

 

3.4 Námsefni í lífsleikni 

Á vef Menntamálastofnunarinnar má finna ýmist námsefni í lífsleikni en einnig er til hafsjór 

af kennslubókum í lífsleikni fyrir nemendur. Mest er af kennaraefni á vef 

Menntamálastofnunarinnar en þar má einnig finna fræðslumyndir, vefi og rafbækur svo fátt 

eitt sé nefnt. Nokkuð stórt hlutfall námsefnisins er um umferðarfræðslu, annar stór hluti 

námsefnisins er um það að vaxa úr grasi, einnig er mikið um námsefni sem snýr að 

kynfræðslu og kynjunum. Finna má efni sem fær nemendur til að horfa inn á við og efla 

sjálfstæði þeirra og sjálfsþekkingu. 

Árið 2008 gaf Námsgagnastofnun út Kynfræðsluvefinn en höfundur hans er Margrét 

Júlía Rafnsdóttir. Um hugmyndavinnu og undirbúning sáu þau Aldís Yngvadóttir, Hafdís 

Finnbogadóttir, Guðmundur Freyr Sveinsson, Jón Pétur Zimsen og Margrét Júlía Rafnsdóttir. 

Á Kynfræðsluvefnum er fjallað á skýran hátt um helstu atriði í tengslum við kynþroska, kynlíf 

og kynheilbrigði. Allir textar á vefnum eru stuttir og boðið er upp á hlustun. Einnig eru mörg 

fræðslumyndbönd og margar teikningar og útskýringar. Á vefnum er forsíða, sex þemu og 

svör við spurningum. Þemun á vefnum eru kynþroski, líkaminn, barneignir, kynlíf, varnir og 

heilbrigði. Í sumum þemum er bent á hvar finna megi frekari upplýsingar, t.d. um 

kynheilbrigði og getnaðarvarnir (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2008). 

Í þemanu kynþroski er fjallað um það að verða kynþroska og hvað gerist þegar 

einstaklingur verður kynþroska. Farið er yfir hreinlæti, bólur, hárvöxt og háreyðingu, 

tilfinningar, félagslíf og fyrirmyndir. Þegar valið er þemað líkaminn hefur maður tækifæri til 

að velja hvort maður vilji fræðast um líkama stelpna eða stráka. Hjá stelpum er fjallað um þær 

breytingar sem verða hjá stelpum við kynþroska, ytri kynfæri, innri kynfæri, tíðahringinn og 

brjóst. Hjá strákum er fjallað um þær breytingar sem verða hjá strákum við kynþroska, ytri 

kynfæri, innri kynfæri og stinningu. Í þemanu um barneignir er fjallað um það þegar barn 
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verður til, meðgönguna og svo loks fæðinguna. Þegar þemað kynlíf er valið er fjallað um ást 

og kynlíf, þar má finna spurningalista sem hægt er að notast við til að fá svar við spurningunni 

,,er ég tilbúin(n)?” Því næst er fjallað um fullnægingu, sjálfsfróun, kynhneigð og loks um 

klám og ofbeldi. Undir þemanu varnir má finna lista með nokkrum getnaðarvörnum ásamt því 

sem bent er á bækling um getnaðarvarnir frá Landlækni. Þemað kynheilbrigði fjallar um 

nokkra kynsjúkdóma en má þar t.d. nefna klamydíu, lekanda og HIV - alnæmi (Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, 2008). 

Námsgagnastofnun gaf út bókina Auraráð: Vinnuhefti um fjármál eftir Auði Pálsdóttur 

en bókin er ritstýrð af Aldísi Yngvadóttur og Ellen Klöru Eyjólfsdóttur. Í bókinni er fjallað 

um helstu atriði í sambandi við fjármál einstaklinga. Hún er sett upp á þann hátt að fyrst er 

fjallað um ákveðinn þátt sem tengist fjármálum og nemendur eiga síðan að leysa verkefni 

tengt því. Sem dæmi má nefna að þá er fjallað um viðbótarlífeyrissparnað og eiga nemendur 

að ímynda sér að þeir séu 30 ára, þeir eiga að velja sér upphæð sem þá langar að eiga við 

starfslok og láta lífeyrisreiknivél einhvers banka finna út hvað þeir þurfa að leggja fyrir á 

mánuði. Einnig eiga nemendur að finna út hvað lífsstíll þeirra kostar, hvers vegna skattar eru 

borgaðir, hvað kreditkort, raðgreiðslur og yfirdráttur sé o.s.frv. (Aldís Yngvadóttir og Ellen 

Klara Eyjólfsdóttir, 2011). 

Menntamálastofnun gaf árið 2011 út rafrænt efni (vef) í náms- og starfsfræðslu fyrir 

unglinga. Vefurinn kallast Stefnan sett! – Um náms- og starfsval og er hann ætlaður jafnt 

kennurum sem nemendum. Á vefnum má finna kennsluleiðbeiningar með námsefninu og 

verkefni til að prenta út fyrir nemendur. Einnig má finna þar áhugakönnun þar sem taldar eru 

upp 105 athafnir og á nemandinn að gefa þessum athöfnum stig á skalanum einn og upp í 

fjóra, eftir því hversu vel eða illa honum líkar þær eða heldur að honum myndi líka þær. Þar 

má einnig finna vefi með gagnlegu efni um námstækni, náms- og starfsfræðslu og vinnuvernd 

en þeir eru allir ætlaðir nemendum á unglingastigi grunnskóla (Námsgagnastofnun, 2011).  

Verkefnin á vefnum skiptast í átta kafla en þeir eru: Að huga að framtíðinni, Að taka 

ákvörðun, Kynjaskiptur vinnumarkaður og jafnrétti kynjanna, Vinnumarkaðurinn, Ferilskrár, 

Að skapa sína eigin velgengni, Skólakerfið og Innritun í framhaldsskóla. Mis mörg verkefni 

eru fyrir hvern kafla en í kaflanum Ferilskrár er ekkert verkefni, þar er einungis sagt frá því 

hvernig gera eigi ferilskrá og hvað þurfi að koma þar fram. Í kennsluleiðbeiningunum eru sett 

fram meginmarkmið fyrir hvern kafla ásamt því að bent er á tengla sem geta aðstoðað við 

verkefnavinnuna. Einnig eru settar fram hugmyndir að kveikjum og umræðum fyrir 

verkefnavinnu (Námsgagnastofnun, 2011).  
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 Inn á vef Embætti landlæknis má finna kennsluefni um áfengi og önnur ávana- og 

vímuefni fyrir nemendur í 8.–10. bekk í grunnskóla. Kennsluefnið er frá árinu 2012 og ber 

heitið Val og vitund. Kennsluefnið inniheldur sex kennslustundir, tvær fyrir hvert ár. Þar má 

finna ítarefni fyrir kennsluefnið sem kennarar geta notað við kennslu á efninu. Inni í 

pökkunum fyrir hverja kennslustund má finna hvert markmiðið sé með hverju verkefni og 

hvernig fyrirkomulagið eigi að vera. Á vefnum má finna sérstakan inngang fyrir kennara, auk 

þess sem hugmyndir eru lagðar fram að umræðuefni. Samkvæmt fyrirkomulagi vefsins eiga 

allar kennslustundirnar að ganga út frá samvinnunámi, þar sem nemendur ræða viðfagsefni í 

hópum. Þá á hópavinnan alltaf að ganga út frá því að komast að einhverjum niðurstöðum 

varðandi þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir hverju sinni og skal hver kennslustund enda á 

umræðum allra nemenda, sem kennari stýrir (Embætti landlæknis, e.d.).  

  

3.5 Viðhorf til lífsleikninnar 

Í rannsókn Aldísar Yngvadóttur frá árinu 2008 á kennslu og viðhorfum skólastjórnenda og 

kennara til lífsleikni í grunnskólum kom í ljós að viðhorf kennara og skólastjórnenda til 

lífsleikni eru mjög jákvæð. Markmið rannsóknarinnar var að kanna lífsleiknikennslu í 

grunnskólum, grennslast fyrir um notkun á því námsefni sem til er og kanna viðhorf kennara 

til námsgreinarinnar. Draga má þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að lífsleikni hafi 

áunnið sér sess í skólastarfi og sé í hugum skólamanna mikilvæg og þörf námsgrein. 

Rannsóknin náði til um helmings heildstæðra grunnskóla á Íslandi en að áliti langflestra 

svarenda hefur lífsleikni jákvæð áhrif á námsárangur. Einungis fjórir af 61 svarendum töldu 

lífsleiknikennsluna mjög góða en um helmingur svarenda var þeirrar skoðunar að kennslan í 

þeirra skóla væri yfirleitt í góðu lagi. Langalgengast var að umsjónarkennarar kenndu 

lífsleikni í sínum umsjónarbekk en námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar komu þó 

nokkuð að lífsleiknikennslu en þó aðallega á unglingastigi. Svarendur úr 25 skólanna töldu að 

algengt væri að fá gestafyrirlesara í skólann í tengslum við lífsleikni (Aldís Yngvadóttir, 

2010). 

 Umræður er langalgengasta kennsluaðferðin í lífsleikni en þó er stuðst við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Svarendur í rannsókn Aldísar virðast telja að fagleg forysta og stuðningur 

skólastjórnenda skipti litlu máli í tengslum við árangursríka lífsleiknikennslu en þeir áttu að 

forgangsraða sex atriðum sem voru talin stuðla að árangursríkri kennslu og lenti þetta tiltekna 

atriði í neðsta sæti. Í þeim skólum sem voru í úrtakinu var talsverð áhersla lögð á forvarnir í 

tengslum við lífsleiknikennslu en flestir svarendanna töldu að fjalla ætti um ýmis vandamál í 
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lífinu í lífsleiknikennslu. Í einungis 75% skólanna var ekki gerð kennsluáætlun í lífsleikni en í 

49 skólum af þeim 61 sem tóku þátt voru sett fram markmið og áherslur í lífsleikni í 

skólanámskrá. Mismunandi getur verið milli skóla hvaða skilningur er lagður í hugtakið og 

námsgreinina lífsleikni en talsvert er um að innleiðing sérstakra kerfa eða áætlana í skóla sé 

skilgreind sem liður í lífsleiknikennslu (Aldís Yngvadóttir, 2010). 

 Skólar geta nýtt sér fjölbreytt efni við lífsleiknikennslu sem er að mestum hluta gefið 

út af Námsgagnastofnun. Ekki er þó hægt að segja til um hvernig það efni sem til er sé í raun 

notað. Um 57% þátttakenda í rannsókn Aldísar töldu framboð af fjölbreyttu námsefni 

nægilegt og voru sammála fullyrðingu þess efnis en einungis 28% voru því ósammála. Þeir 

sem voru ósammála þessari fullyrðingu fannst þeir ekki hafa næga yfirsýn yfir það námsefni 

sem í boði er. Einn þátttakandi sagði að þrátt fyrir að ýmislegt væri til af námsefni vantaði 

einhvers konar handbók fyrir kennara til að nota í lífsleiknikennslu, kennarar væru mikið að 

týna til efni úr hinum ýmsu áttum. Erfitt getur þó orðið að finna lausn sem öllum líkar en 

styðja þarf við bakið á skólum við gerð lífsleikniáætlana en það er einn af lykilþáttum í að 

stuðla að markvissri kennslu í lífsleikni (Aldís Yngvadóttir, 2010). 

 Í rannsókn Guðbjargar Hörpu Valdimarsdóttur (2014) var viðhorf grunnskólakennara 

til lífsleiknikennslu á unglingastigi kannað. Viðmælendur hennar voru sex talsins og voru þeir 

mjög samhljóða varðandi mikilvægi lífsleikninnar innan stundaskrár og að sá tími sé nýttur til 

fulls. Einnig voru allir viðmælendur sammála því að tjáning og samskiptafærni væri sá þáttur 

sem mikilvægast væri að vinna með í lífsleikni. Varðandi þær kennsluaðferðir sem nota skal í 

lífsleikni voru viðmælendur Guðbjargar sammála því að viðfangsefni kennslustundarinnar 

ráði því hvaða kennsluaðferð sé notuð. Engin ein aðferð virðist henta betur en önnur en sem 

dæmi má nefna samræður þar sem nemendur eru hvattir til máls, gæðahringir, fyrirlestrar og 

vettvangsferðir (Guðbjörg Harpa Valdimarsdóttir, 2014, bls. 49). 

 Viðmælendur Guðbjargar voru nokkuð sammála því að nægilegt framboð væri til af 

námsefni fyrir unglinga í lífsleikni en einn þeirra talaði þó um að ekki væri nægilega mikið 

námsefni í boði. Viðmælendurnir voru spurðir um viðhorf til mikilvægis þess að stuðla að 

samstarfi heimilis og skóla og voru allir sammála um að mikilvægt væri að stuðla að slíku 

samstarfi þó ekki væri unnið að því með beinum hætti í lífsleikni. Grunnskólakennarar hafa 

góð viðhorf til lífsleiknikennslu á unglingastigi og eru þeir jákvæðir og áhugasamir í garð 

hennar og almennt sammála um mikilvægi hennar (Guðbjörg Harpa Valdimarsdóttir, 2014, 

bls. 49–50). 

 Árið 2002 birti Aldísi Yngvadóttur grein þar sem farið er yfir stöðu lífsleikninnar sem 

námsgreinar í skólum. Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 var þá enn í gildi og lífsleiknin 
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því sér námsgrein í grunnskólum landsins. Samkvæmt Aldísi hefur lengi ríkt sú skoðun að 

umsjónarkennarar eigi að sjá um lífsleiknikennslu í sínum bekkjum vegna þess að þeir þekki 

nemendur sína best og eru því í bestu aðstöðunni til að fjalla um félags- og tilfinningaleg 

málefni með nemendum sínum. Hins vegar hefur kennari alla burði til þess að kenna hvaða 

bekk sem er lífsleikni ef hann hefur áhuga og þekkingu á lífsleikni, góða samskiptahæfni, 

jákvæðni að leiðarljósi og með opinn persónuleika, óháð því hvort hann sé umsjónarkennari 

bekkjarins eða ekki. Ekki eru allir kennarar færir um að kenna lífsleikni frekar en stærðfræði, 

þýsku eða eðlisfræði. Þrátt fyrir það verða allir kennarar að vera að einhverju leyti 

lífsleiknikennarar vegna þess að þeir eru nemendum sínum fyrirmyndir um samskipti og 

framkomu og nemendur taka til sín það sem kennari gerir og segir (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

 Sara Rós Sigurðardóttir (2017) rannsakaði viðhorf 14 nemenda í 10. bekk í sama 

skólanum til lífsleikni en miðað við niðurstöður hennar þarf að bæta og gera lífsleiknikennslu 

markvissari. Nemendur vilja læra meira en kennslan býður upp á og fannst viðmælendum 

hennar ekki vera hlustað á þeirra raddir. Ljóst er þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðar að viðhorf nemenda til lífsleiknikennslunnar er alls ekki nógu gott. Það er mikið 

verk að bæta og gera lífsleiknikennslu markvissari en stuðningur hjá stjórnendum skólans þarf 

að vera til staðar vegna þess að kennarar þurfa stuðning yfirmanna sinna. Margir viðmælenda 

Söru Rósar töluðu um að þeir væru ekki vissir um hvað lífsleikni væri og þætti kennsla 

greinarinnar tilgangslaus en þeir töluðu einnig um að þeim þætti lífsleiknikennslan 

slökunartími. Sumum fannst betra ef einungis einn kennari sæi um að kenna lífsleiknina en 

öðrum fannst að hver sem er ætti að geta kennt hana. Eins og áður hefur komið fram er efnið í 

lífsleiknikennslu viðkvæmt og því mikilvægt að kennari hafi áhuga á því og metnað til þess að 

gera vel í kennslunni ætli hann sér að kenna efnið (Sara Rós Sigurðardóttir, 2017, bls. 57–58, 

63). 

 Viðmælendur Söru Rósar töluðum um að oftar en ekki væru lífsleiknitímarnir hjá þeim 

nýttir til þess að vinna upp verkefni sem urðu út undan í öðrum greinum. Þá nemendurnir í 

úrtakinu flestir þeirrar skoðunar að þá langaði til þess að fá eitthvað út úr lífsleiknitímunum 

og að eins og fyrirkomulagið væri, fengist lítið sem ekki neitt úr úr kennslunni. Þá kom einnig 

fram að nemendunum þótti þæginlegt að sitja kennslustund sem væri afslöppuð, líkt og 

lífsleikni og að aldrei væri neitt sérstakt og markvisst gert (Sara Rós Sigurðardóttir, 2017, bls. 

58). 

 Hvað varðar inntak kennslunnar í lífsleikni töluðu viðmælendur Söru Rósar um að 

fordómar og fáfræði og það að bera virðingu fyrir öðrum og þeirra skoðunum var þeim 

ofarlega í huga. Þeim fannst kynfræðslan ekki nægilega markviss og fannst þeim kennarar 
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sínir ekki nógu öruggir varðandi kynfræðslu og nefnu þeir t.d. að einn kennarinn hafi ekki 

getað sagt typpi eða píka þegar hann fræddi nemendur sína. Viðmælendunum fannst þeir ekki 

læra nóg í kynfræðslu og höfðu þeir orð á því að það væri einnig mikilvægt fyrir stelpur að 

læra um stráka og öfugt og vildu þeir því ekki að kynfræðslan væri alltaf kynjaskipt. Þeim 

fannst mikilvægt að fá fræðslu um það að vera hinsegin en flest allt kynfræðsluefni gengur út 

frá því að nemendur séu gagnkynhneigðir. Ekki er sjálfsagt að allir þekki til nýrra hugtaka yfir 

hinsegin fólk og það þarf að kenna þau (Sara Rós Sigurðardóttir, 2017, bls. 59–60). 

 Nemendurnir í rannsókn Söru Rósar ræddu að kenna yrði fjármálalæsi en það er 

nauðsynlegt í daglegu umhverfi allra. Þeir sögðu enga kennslu vera í fjármálum ef frá er talin 

ein ferð þeirra í banka í 9. bekk. Internetið er einnig daglegur veruleiki unglinga í dag en 

þeirri þróun fylgja hættur sem unglingar þurfa að læra að varast. Þeir töluðu um að þeir ættu 

ekki að trúa öllu sem væri á Internetinu og varast það sérstaklega að tala við einhvern 

ókunnugan því erfitt er að vita hver er á bak við skjáinn. Nemendurnir ræddu einnig um 

neteinelti og sögðust meðvitaðir um að taka ekki þátt í því en höfðu þeir þó orð á því að til séu 

margar síður sem bjóða upp á neteinelti og gera það auðvelt fyrir börn og unglinga. Þeir 

töluðu mikið um jafnrétti en þeim fannst ósanngjarnt að sem dæmi má nefna fóru stelpurnar á 

samskiptanámskeið en strákarnir á námskeið um heilsu og hreyfingu. Þeir höfðu orð á því að 

samskipti, heilsa og hreyfing væri mikilvæg fyrir bæði kynin (Sara Rós Sigurðardóttir, 2017, 

bls. 60–61). 

 Mikilvægt er að allir fái jöfn tækifæri óháð kyni og stöðu og töluðu nemendurnir í 

rannsókn Söru Rósar mikið um óréttlætið í því að stelpur færu á samskiptanámskeið og 

strákar á námskeið um heilsu og hreyfingu. Þeir uppnefndu námskeið stelpnanna 

þunglyndisnámskeið því þar var rætt eitthvað um þunglyndi. Strákarnir voru mjög ósáttir að 

einungis stelpurnar hefðu fengið að fara á samskiptanámskeið og bentu þeir á að fleiri strákar 

sviptu sig lífi á Íslandi vegna þunglyndis en stelpur. Einnig töluðu nemendurnir um kvíða og 

að hann væri ekki sjáanlegur utan á fólk og það væri ekki hægt að vita hvernig öðrum líði. 

Nemendunum fannst einnig að sjálfsmynd og sjálfsöryggi skipti máli en þeir töluðu um að 

margir unglingar væru með brotna sjálfsmynd, sæktust eftir viðurkenningu frá öðrum og 

stæðu ekki með sjálfum sér (Sara Rós Sigurðardóttir, 2017, bls. 62). 

 Í byrjun árs 2017 birtist frétt á vefmiðli Vísi þess efnis að mikilvægt væri að fræða 

börn og unglinga um þær hættur sem fylgja samfélagsmiðlum. Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

prófessor við Columbia háskólann í New York og sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík flutti 

erindi á árlegri ráðstefnu Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans um niðurstöður 

rannsókna sem snúa að kvíða tengndum svefni, samfélagsmiðlum og líkamsímynd. Frá árinu 
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2012 hefur hlutfall þeirra sem mælast með mestu kvíðaeinkennin rúmlega tvöfaldast (Ásgeir 

Erlendsson, 2017). Í grein sem birtist á vef Embætti landslæknis þess efnis að geðheilbrigði 

ungs fólks á Íslandi fari hrakandi kemur fram að mikilvægt er að efla skóla sem vettvang 

geðræktar og forvarna í landinu. Skólinn er sá vettvangur sem nær til flestra barna í 

samfélaginu með kennslu og þjálfun á sviði geðheilsu og vellíðunar (Sigrún Daníelsdóttir, 

Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017, bls. 4). 

 Elín Svavarsdóttir (2017) rannsakaði viðhorf þriggja lífsleiknikennara og nemenda 

þeirra til lífsleiknikennslu þar sem niðurstöðurnar leiddu í ljós að allir kennararnir áttu í 

erfiðleikum með að skilgreina um hvað lífsleikni eigi að snúast. Þeir voru þó sammála um að 

hún ætti að efla nemendur og undirbúa þá fyrir þátttöku í samfélaginu. Þeir nýta kennsluna í 

lífsleikni til að takast á við ýmislegt sem gerist í lífi nemenda sinna ásamt því að hjálpa þeim 

að leysa ágreining sem upp kemur á milli nemendanna. Kennararnir töldu að efla þyrfti 

samskipti til að nemandi sé betur undirbúinn fyrir lífið að loknum grunnskóla. 

Lífsleiknikennsla getur breyst frá ári til árs en tveir af þremur kennurum sögðust velja 

viðfangsefni sem hentar sínum nemendahópi en það einkennist helst af því hvernig kennslan 

hefur þróast í skólanum og hvar áhugasvið kennarans liggur. Velta má fyrir sér hvort fræðsla 

um kynhneigð og kynheilbrigði sé ekki mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu sem kennarar 

þurfa að huga betur að (Elín Svavarsdóttir, 2017, bls. 72–73). 

 Mikilvægt er að kennarar hafi áhuga og metnað til að miðla námsefninu í lífsleikni því 

hún er á margan hátt mjög persónuleg og huglæg. Kennarar velja viðfangsefni í tengslum við 

nemendahóp sinn og má því segja að kennsluaðferðirnar séu nemendastýrðar og 

einstaklingsmiðaðar. Umræður er helsta kennsluaðferðin en samskipti eru eitt af mikilvægustu 

viðfangsefnum lífsleikninnar en kennararnir í rannsókn Elínar höfðu orð á því að erfitt væri að 

meta samskiptahæfni. Erfitt er að meta hæfni nemenda í lífsleikni en þegar það er gert fer það 

aðallega eftir þátttöku nemandans í tímum og virkni í umræðum. Enginn kennari hefur 

einhverja ákveðna bók sem hann styðst við heldur er það í höndum hvers og eins að velja 

námsefni við hæfi hverju sinni (Elín Svavarsdóttir, 2017, bls. 73–74).  

Kennararnir í rannsókn Elínar voru mjög jákvæðir varðandi lífsleiknina en töldu þeir 

þó að hún mætti fá meira vægi og auka mætti endurmenntun í lífsleiknikennslu. Tveir af 

þremur kennurum voru sammála því að fá sérstakan lífsleiknikennara á unglingastig þar sem 

lífsleiknin er þörf námsgrein og líklegt að slíkt geri kennsluna markvissari. Misjafnt var á 

milli kennaranna hvort lífsleiknitímarnir voru nýttir í önnur verkefni sem tengjast ekki beint 

viðfangsefni lífsleikninnar (Elín Svavarsdóttir, 2017, bls. 74–75). 
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4. Viðhorf kennara til lífsleikni 

 

Tekin voru viðtöl við fjóra kennara sem kenna nemendum á mið- og unglingastigi grunnskóla. 

Kennararnir búa allir í sama þéttbýli en starfa þó allir við ólíka grunnskóla í þéttbýlinu og er 

nemendafjöldi skólanna fjögurra á bilinu 400 til 500 talsins. Tekið var viðtal við einn kennara 

í einu, á heimili hvers og eins. Markmið viðtalanna var að efla til samræðu, með það að 

markmiði að varpa ljósi á viðhorf kennaranna til lífsleikni. Þess vegna var um óformleg viðtöl 

að ræða þar sem ekki var stuðst við spurningalista. Höfundar höfðu þó tilbúna punkta 

meðferðis, til þess að hefja samræður, halda samræðunum gangandi og ti þess að ná fram 

viðhorfi kennaranna er snúa að ákveðnum viðfangsefnum sem höfundar vildu sérstaklega ná 

fram. Hér eftir, heita kennararnir: Árni, Ísak, Sigga og Jónína.  

 Árni er eini kennarinn sem starfar í grunnskóla þar sem unnið er eftir sérstakri 

lífsleikniáætlun sem tilgreind er í skólanámskrá. Hann sagði að það væri gert vegna þess hve 

óskilvirk núgildandi aðalnámskrá raunverulega er. Samkennurum hans og stjórnendum, þótti 

mikilvægt að skilgreina markmið og tilgang ákveðinna námsgreina og þá sérstaklega lífsleikni 

betur. Þá telur Árni jákvætt að fylgja lífsleikniáætlun skólans og að það væri ekki gerlegt að 

fylgja einungis aðalnámskránni þegar kæmi að lífsleikninni eru ekki gerð nægilega góð skil 

auk þess sem vantar upp á hæfniviðmið, tilgang og markmið.   

 Kennararnir þrír, sem ekki starfa eftir sérstakri lífsleikniáætlun að núgildandi 

aðalnámskrá tæki ekki nægilega vel á lífsleikni og að það endurspeglist helst í því að það 

vanti upp á markmið, tilgang og viðrverutíma sem gerir það gjarnan að verkum að lífsleikni 

gleymist og/eða verði eins og einskonar viðbót þegar vantar að fylla upp í kennsluskránna. Þá 

töldu kennararnir að eitthvað vanti upp á, til þess að kennslan skili árangri og að greinagóð 

lífsleikniáætlun í skólanámskrá gæti til dæmis verið til bóta.  

 Jónína var starfandi kennari þegar aðalnámskráin frá árinu 2006 var í gildi og sagðist 

finna mikinn mun á námskránum þegar kemur að ákveðnum námsgreinum og nefndi þá 

sérstaklega þær greinar sem áður voru stakar námsgreinar, en tilheyra nú samfélagsgreinum. 

Hennar skoðun er sú að fyrri námskrár hefðu gert það að verkum að kennarar höfðu ákveðið 

tól í höndunum, sem auðvelt var að fylgja og ljóst var hver tilgangur og markmið væru hverju 

sinni. Í núgildandi námskrá er sagan þó önnur þar sem það er undir hverjum og einum komið, 

að skilgreina lífsleiknina samhliða öðrum samfélagsgreinum og ákvarða hversu mikla áherslu 

á að leggja á hverja grein sem þar fellur undir og er raunin sú að lífsleiknin verður oftast sú 

námsgrein sem gleymist og víkur fyrir öðrum greinum sem samfélagið telur kannski 

mikilvægari.  
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   Vegna þeirrar staðreyndar að lífsleikni er sett undir samfélagsgreinar í núgildandi 

aðalnámskrá voru kennarar spurðir út í það hvort að það væri jafnvel ekki þörf á lífsleikninni 

sem stakri námsgrein, vegna þeirrar staðreyndar að skólastarfið allt tæki á og ætti að taka á 

því sem lífsleikni raunverulega er. Allir kennararnir voru þeirrar skoðunar að skólastarfið allt 

væri ákveðin lífsleikni en þó væri mikilvægt að hafa fasta tíma í stundatöflu, þar sem einungis 

á að kenna lífsleikni. Það gefur kennurum færi á að taka nánar og betur á ákveðnum þáttum 

sem aðrar námsgreinar taka kannski ekki nægilega vel á. Auk þess sem lífsleikni er kjörinn 

vettvangur þegar eitthvað kemur upp á, hvort sem það er í skólastarfinu eða samfélaginu öllu.  

Sumir hafa það á tilfinningunni að tímar í lífsleikni séu nokkurs konar ruslakista sem 

ýmsu er kastað í og verða tímarnir þar af leiðandi gjarnan eins og ákveðin uppfylling. Er það 

viðhorf sem höfundar hafa sjálfir orðið varir við í samtölum við aðra. Þá eru orð sem 

ónafngreindur aðili lét falla þegar hann spurðist fyrir um viðfangsefni þessa verkefnis lýsandi: 

,,lífsleikni, það var nú meira ruglið, við lærðum lítið sem ekkert þar og ég skildi tilganginn 

aldrei almennilega, fengum einhverjar heimsóknir, fórum í heimsóknir og jú ég var sennilega 

sendur út í búð að kaupa smokka, annars bara uppbrot og frjáls tími.“  

Voru þessi viðhorf rædd við kennarana sem tekin voru viðtöl við og voru þeir 

sammála því að þessi viðhorf kæmu alltaf annað slagið upp á yfirborðið. Þá nefndi Ísak að 

það væri þó staðreynd að með heimsóknum á t.d. lögreglustöð og með forvarnarfræðslu frá 

forvarnarfulltrúa væri ákveðinn og mikilvægur lærdómur þegar kemur að samfélaginu. Því 

væri það helst ábótavant að skilgreina betur markmið og tilgang námsgreinarinnar en þar 

kæmi núgildandi aðalnámskrá ekki sterk inn.  

Þá kom Sigga inn á áhugaverðan punkt en hann snýr að því að nemendur vita 

gjarnan  ekki sjálfir til hvers sé ætlast þegar kemur að lífsleikni og endurspeglar það ef til vill 

það viðhorf sem samfélagið hefur gjarnan um námsgreinina. Því sé mikilvægt að skýra betur 

tilgang og markmið námsgreinarinnar, fyrir nemendum sjálfum auk þess sem lærdómsviðmið 

þurfa að vera skýr í upphafi hverrar kennslustundar, nemendur þurfa að sjá tilgang og vita af 

markmiðum þegar á til dæmis að fara í ákveðna vettvangsheimsókn svo dæmi sé tekið. 
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5. Umræður  

 

5.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Ljóst er að talsverðar breytingar hafa orðið á vægi lífsleikninnar þegar bornar eru saman 

aðalnámskrár grunnskóla sem gefnar voru út árin 1999, 2006 og þeirrar sem nú er í gildi og 

gefin var fyrst út árið 2011. Í námskránum frá árunum 1999 og 2006 er lífsleikni stök 

námsgrein þar sem lögð er áhersla á að markmið námsgreinarinnar sé að veita börnum og 

ungmennum fræðslu sem stendur utan hefðbundinna námsgreina. Í núgildandi aðalnámskrá er 

lífsleikni hluti af öðrum námsgreinum er tilheyra samfélagsgreinum auk þess sem lögð er 

áhersla á það að lífsleikni tengist skólastarfinu öllu. Viðtöl við kennara staðfesta þó að 

lífsleiknin hefur frekar gleymst með tilkomu núgildandi aðalnámskrár þar sem að skilvirkni er 

ekki til staðar auk þess sem tilgangur og markmið námsgreinarinnar eru ekki nægilega skýr.  

 Aðalnámskrár frá árunum 1999 og 2006 kveða skýrt á um markmið og tilgang 

námsgreinarinnar, lögð er áhersla á fjölbreytt viðfangsefni og á undirbúningur, skipulag og 

gerð lífsleikniáætlunar að vera í höndum sérstaks fagstjóra námsgreinarinnar og skal áætlun 

vera skýr og aðgengileg í skólanámskrá, þetta eru allt þættir sem tilheyra sögunni til þegar 

núgildandi aðalnámskrá er könnuð en þar er varla minnst á lífsleikni, heldur er það undir 

hverjum og einum komið að skilgreina og skipuleggja alla þá þætti sem tilheyra 

samfélagsgreinum almennt.  

 Þá er talsverð breyting á því vægi sem fjármálalæsi fær þegar bornar eru saman 

námskrárnar frá árinu 2006 og sú sem nú er í gildi. Í námskránni frá árinu 2006, fellur 

fjármálalæsi undir lífsleikni en í núgildandi námskrá er fjármálalæsi hluti af fjölda námsgreina 

og þátta sem tilheyra samfélagsgreinum. Í núgildandi  námskrá er kveðið á um að það eigi að 

sinna fjármálalæsi og eru hæfniviðmiðin skýr en þó er matskvarðinn fyrir samfélagsgreinar 

afar óljós og er aldrei minnst beint á fjármálalæsi í honum. 

 

5.2 Námsefni 

Af því námsefni sem höfundar skoðuðu á vef Menntamálastofnunarinnar voru 27 af 66 gefin 

út frá og með árinu 2010. Nýjasta námsefnið þar inni er ítarefnið Stærðfræði er skemmtileg en 

það er frá árinu 2017. Námsefnið á vefnum nær jafnt til allra kynja og má t.d. finna blað ætlað 

unglingum þar sem fjallað er um kynþroskann og kynlíf.  

Tekin voru viðtöl við tvo forvarnar- og félagsmálafræðinga, köllum þá Björk og Frey 

sem starfað hafa um talsvert langt skeið með nemendum í 9. og 10. bekk og hafa komið að 
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lífsleiknikennslu. Er það mat þeirra að það námsefni sem aðgengilegt er á íslensku í dag, sé 

úrelt og gamaldags. Það gæti ekki jafnræðis nægilega vel og hallar talsvert á konur. Þá telja 

þau það efni sem aðgengilegt er í kynfræðslu vera gamaldags og íþyngjandi en Björk sagði 

meðal annars ,,ég veit um nýlegt dæmi, þar sem að stúlkum var kennt að þær færu á blæðingar 

vegna þess að frumur í eggjastokkunum þeirra væru í stríði. Þá var verið að notast við eitthvað 

gamalt og fáránlegt sjónvarpsefni.“ 

Freyr tók í svipaðan streng er varðar gamaldags námsefni þegar kemur að kynfræðslu 

og sagði ,,það er ástæða fyrir því að við fljúgum Siggu Dögg, kynfræðingi hingað á hverju ári 

til þess að heimsækja alla nemendur í 8. bekk bæjarins. Námsefni hefur ekki verið nægilega 

vel uppfært reglulega og það er úrelt og tekur til dæmis á kynlífi sem einhverju vandræðalegu 

dæmi, sem það á ekki að vera.“  

Kynfræðsluvefurinn fjallar ítarlega um kynlíf og kynheilbrigði en þörf er á tölvu, 

spjaldtölvu eða síma við notkun hans. Ekki eru allir skólar með skjávarpa í hverri 

kennslustofu og því erfitt að skoða Kynfræðsluvefinn með nemendum og ræða um það sem 

þar er að finna. 

Björk og Freyr ræddu bæði þá staðreynd að nauðsynlegt væri að taka betur og með 

markvissari hætti á samfélagsmiðlum og öllum þáttum sem þeim fylgja. Það sé raunverulegur 

heimur margra, að eyða óþarflega löngum stundum í símanum, að fylgjast með glansmynd 

einhverra þekktra einstaklinga og mikilvægt sé að taka á því, með forvörnum og samtali. Þá 

þurfi kennarar einnig að hafa eitthvað tól í höndunum til þess að taka á #metoo bylgjunni og 

þeim þáttum sem henni fylgja. 

Rannsókn höfunda beindist m.a. að því að reyna að finna kennsluefni í lífsleikni sem 

kemur inn á notkun samfélagsmiðla. Lítið sem ekkert fannst tengt þeim efnum á vef 

Menntamálastofnunarinnar eða í þeim bókum sem höfundar skoðuðu. Það er því ljóst að mikil 

þörf er á námsefni í lífsleikni sem kemur inn á notkun samfélagsmiðla. Bylgjan sem hefur 

verið að ryðja sér til rúms síðasta ár, #metoo bylgjan er það ný á nálinni að eðlilegt er að ekki 

sé aðgenilegt námsefni í dag sem kemur að öllum þeim þáttum sem snerta #metoo.  

Þá voru Björk og Freyr bæði þeirrar skoðunar að taka þyrfti betur á eftirfarandi 

þáttum: kynjafræði, kynfræðslu, #metoo og geðheilbrigði. Eru þau þeirrar skoðunar að ef sé 

vel haldið utan um lífsleiknikennslu, væri hún kjörin vettvangur til þess að taka virkilega vel á 

áðurnefndum þáttum á unglingastigi. Kennarar þurfi þó að gæta þess að setja sig ekki á háan 

stall, það þurfi að mynda traust á milli kennara og nemenda, því gjarnan eru rædd viðkvæm 

málefni. Þá nefndu þau það að það sé ekki alltaf jákvætt að umsjónarkennari hafi yfirumsjón 

með lífsleiknikennslunni, það gæti verið hagur í því að hafa einhvern annan aðila. Þannig 
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hefur Freyr til dæmis komið oft inn í lífsleiknikennslu á unglingastigi, þá sérstaklega þegar 

taka á fyrir viðfangsefni sem kennari treystir sér ekki nægilega vel til þess að taka fyrir og/eða 

þegar kennari telur mikilvægt að einhver annar, sem nái jafnvel betur til nemendanna sjái um 

kennsluna.  

Við skoðun á námsefni fundu höfundar ekkert námsefni sem kom beint inn á 

geðheilbrigði. Nokkuð var um námsefni sem kom inn á tilfinningar einstaklinga en ekkert 

fannst um geðheilbrigði. Leitað var eftir því hvort eitthvað væri til varðandi kvíða, þunglyndi, 

átraskanir o.þ.h. en ekkert fannst.  

Voru kennararnir sem tekin voru viðtöl við, sammála Frey og Björk, hvað úrelt 

námsefni varðar. Telja þeir þörf á meiri endurnýjun en einnig benti Sigga á að 

nauðsynlegt  væri að auka samstarf og samtal við aðila eins og forvarnar- og 

félagsmálafræðinga enn frekar en hún sagði meðal annars: ,,við kennararnir erum ekkert 

helstu sérfræðingarnir á öllum sviðum. Það er mikilvægt að stuðla að samstarfi og þá 

sérstaklega í lífsleikninni, við forvarnar- og félagsmálafræðinga sem eru sérfræðingar á 

ákveðnum sviðum.“   

 

5.3 Samantekt 

Ljóst er að lífsleikni hefur orðið að einskonar ruslakistu í skólastarfinu, þar sem ýmsum 

ólíkum þáttum héðan og þaðan hefur verið sópað saman og þeir teknir fyrir í lífsleikni. Má 

velta því fyrir sér hvers vegna svo sé og er það mat höfunda að ekki hafi verið staðið nægilega 

vel að kennslunni þar sem mikið hefur vantað upp á skilvirkni, sýnileg og greinagóð markmið 

og tilgang. Þeir kennarar sem tekin voru viðtöl við, varpa ljósi á þessa þætti sem er ábótavant 

og verður að segjast eins og er að núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) hjálpar 

lífsleikninni lítið sem ekkert, að komast úr ruslakistunni. 

Þá má velta því fyrir sér hvort að núgildandi námskrá endurspegli það viðhorf sem 

margir virðast hafa til námsgreinarinnar, það er að segja að hún sé uppfyllingarefni eða 

einskonar ruslakista. Þá telja höfundar sérstaka afturför fólgna í því að ekki þurfi að tilgreina 

sérstaka lífsleikniáætlun í skólanámskrá og að ekki sé lengur kveðið á um að sérstakur 

fagstjóri greinarinnar, hafi yfirumsjón með undirbúningi og skipulagi.  

 Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er að mörgu leyti flott og metnaðarfullt hefti, þar sem 

lögð er áhersla á grunnþætti menntunar, frekar en stakar námsgreinar og að þeir séu tengdir 

við allt skólastarf. Þó er athyglisverð sú skoðun sem kennararnir sem tekin voru viðtöl við 

hafa út á núgildandi námskrána en henni er meðal annars líkt við óvissuferð. Þá töldu 
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kennararnir mun auðveldara að fylgja fyrri námskrám eftir þegar kemur að lífsleiknikennslu 

og eru kennararnir sammála því að tilgreina eigi lífsleikni sem staka námsgrein, eins og áður 

var gert meðal annars vegna þeirrar staðreyndar að það gefur kennurum færi á að taka nánar 

og betur á ákveðnum þáttum sem aðrar námsgreinar taka kannski ekki nægilega vel á. 

Þá er umræða um fjármálalæsi nauðsynleg í þessu samhengi. Eins og kom fram í kafla 

3.3 hefur Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra gefið það út að meta eigi 

fjármálalæsi í PISA í fyrsta skipti árið 2021. Er það áhugavert annars vegar vegna þeirrar 

staðreyndar að menntamálaráðherra ákveður ekki hvaða þættir eru metnir í PISA en einnig í 

ljósi þess að fjármálalæsi hefur verið tilgreind í aðalnámskrám grunnskóla lengi. Þá má einnig 

velta því fyrir sér hvers vegna samfélagið kalli nú fyrst eftir fjármálalæsi á grunnskólastigi, 

þegar það hefur verið skýrt í aðalnámskrám, að það eigi að vera hluti af námsefni nemenda. 

Greinagóð hæfniviðmið eru í núgildandi námskrá en þó er matskvarðinn afar óljós og má 

velta því fyrir sér, hvort að fjármálalæsið sé einn þeirra þátta sem virðist hafa týnst og 

gleymst, við það að vera skeytt undir samfélagsgreinar. Sé borin saman námskráin frá árinu 

2006, var fjármálalæsi sérstakur þáttur af lífsleikni og var þar skýrt hver ætti að annast 

kennsluna og til hvers væri ætlast en sagan er allt önnur þegar kemur að núgildandi námskrá. 

Það væri áhugavert að kanna þetta enn frekar, hvernig og hvort sé staðið að fjármálalæsi í 

grunnskólum landsins og veltum við því meðal annars fyrir okkur hvort að nemendur í 4. 

bekk geti útskýrt hugtökin ,,útgjöld“ og ,,neysla.“  

Í bókinni Auraráð: Vinnuhefti um fjármál (2014) er komið inn á fjármálalæsi hjá 

nemendum og eiga þeir að vinna verkefni tengd fjármálum. Í bókinni má finna hvernig kaupa 

eigi hús og hvað þurfi að hafa í huga þegar maður ætlar að kaupa hús. Höfundar telja að það 

sé nauðsynlegt fyrir nemendur að byrja snemma að hugsa út í það hvaða ráðstafanir þeir þurfi 

að gera þegar kemur að því að kaupa hús. Maður getur ekki bara allt í einu keypt hús þegar 

maður er orðinn fullorðinn, nema maður vinni í lottói en það er einmitt eitt af því sem komið 

er inn á í bókinni. Maður verður að gera ráðstafanir snemma ef maður ætlar sér að kaupa hús. 

Sem dæmi má nefna er annar höfunda að fara að byggja hús og hún og hennar kærasti eru 

strax farin að leggja til peninga fyrir kaupum á húsinu en þau stefna á að kaupa efni í hús og 

byggja það eftir fjögur til fimm ár. Þetta er eitthvað sem við hefðum viljað sjá í okkar námi 

þegar við vorum í grunnskóla.  

Þeir kennarar sem rætt var við, líktu núgildandi námskrá við óvissuferð og má velta 

því fyrir sér hvort að of mikil áhersla hafi verið lögð á það að setja fram fínt og flott hefti, 

frekar en tól sem kennarar geta virkilega stuðst við og notað. Lífsleiknikennslu þarf að fylgja 

betur eftir og til þurfa að vera verkferlar um hvernig skuli gera slíkt. Er það mat höfunda eftir 
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að hafa greint viðtöl við kennara, að gagnlegt væri að skólar settu sér sérstaka lífsleikniáætlun 

sem tilgreind væri í skólanámskrám. Þar væru markmið og tilgangur skýr og hægt væri að 

fylgja þeim eftir, vega og meta gæði kennslunnar hverju sinni. 

Í námsefninu Stefnan sett! Um náms- og starfsval er eitt verkefni sem kemur inn á 

innritun í framhaldsskóla. Þar eru verkefni sem snúa að framtíð nemandans og verkefni tengt 

því fyrir nemendur (Námsgagnastofnun, 2011). Að mati höfunda er þetta námsefni mjög flott 

og vel unnið fyrir nemendur til að fá þá til að velta framtíðinni fyrir sér og vera vel í stakk 

búnir til þess að takast á við það sem framtíðin ber í skauti sér. Verkefnið kemur inn á flest 

allt af því sem hafa þarf í huga en þó er ekkert í námsefninu sem snýr að háskólanámi.  

Námsefnið Val og vitund sem finna má á vef Embætti landlæknis er kennsluefni í 

forvörnum um áfengi og önnur ávana- og vímuefni. Verkefnin sem sett eru fram snúa öll að 

samvinnu þar sem nemendum er skipt í hópa (Embætti landlæknis, e.d.). Að mati höfunda er 

þetta námsefni mjög flott og eflaust gott og auðvelt í notkun í kennslustund. Hins vegar er 

einungis um að ræða verkefni fyrir tvær kennslustundir fyrir hvern bekk í 8. – 10. bekk og því 

er verkefnið svolítið lítið í framkvæmd. Lífsleikni á að mati höfunda að vera kennt allt 

skólaárið og er þetta því einungis brot af því sem kennarar geta stuðst við í kennslu sinni. 

Auðvitað eiga ekki allir lífsleiknitímar að snúast um forvarnir en höfundar telja að verkefni 

sem koma að forvarnarkennslu á unglingastigi mættu vera fleiri.  

Þörf er á námsefni um samfélagsmiðla en þeir eru stór partur af lífi unglinga í dag. Þá 

þarf að fræða unglinga um #metoo bylgjuna en einnig um bylgjuna sem er að fara af stað 

undir myllumerkinu #karlmennskan. Þetta eru tvær bylgjur sem byggja á því sama. Að mati 

höfunda er þetta mjög mikilvægt málefni sem má ekki þagga niður og gleyma.  

 Þá var áhugavert að annar forvarnar- og félagsmálafræðingurinn sem rætt var við, kom 

inn á það að stundum gæti verið gagnlegt að einhver annar en umsjónarkennari komi að 

kennslu í lífsleikni. Höfundar hér, taka undir það sem fram hefur komið að viðfangsefni geta 

lífsleikninnar geta verið vandmeðfarin. Viðfangsefnin geta verið afar persónuleg þar sem 

gjarnan þarf að ræða þætti sem standa nemendum nærri. Þá getur unglingum þótt erfitt að 

ræða viss viðfangsefni við umsjónarkennara sína, eins og til dæmis kynlíf. Þá er mikilvægt 

að  í ákveðnum aðstæðum, séu fengnir inn utanaðkomandi aðilar, sem hafa reynslu á því sviði 

sem taka á fyrir og/eða aðilar sem þekkja nemendurna og nemendurnir treysta, eins og til 

dæmis starfsmenn félagsmiðstöðva. Þó að yfirumsjón sé ekki í þeirra höndum. 

Þau viðhorf sem höfundar hafa orðið varir við, þegar kemur að námsgreininni 

lífsleikni snúa helst að því að lífsleikni sé ekki raunveruleg menntun. Líklegt er að það megi 

rekja til þess að nemendur og kennarar eru margir hverjir ekki meðvitaðir um raunveruleg 
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gildi, markmið og tilgangi námsgreinarinnar. Til þess að taka á því, er mikilvægt að kennarar 

hafi skýran leiðarvísi og ramma í höndunum þar sem tilgreint er hvers sé ætlast hverju sinni, 

ólíkt því sem lagt er upp með í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þar sem lífsleikni eru gerð 

lítil sem engin skil. 
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6. Lokaorð 

 

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er ljóst að námsgreinin lífsleikni er gjarnan 

misskilin auk þess sem hún hefur orðið að einhverskonar ruslakistu sem afgangsefni hefur 

verið sópað í eða að lífsleiknitímar séu nýttir til þess að vinna upp efni sem hefur ekki náðst 

að fara í, á öðrum vettvangi. Gera má ráð fyrir því að það séu margar ástæður fyrir því að svo 

sé en þó verður að segjast eins og er, að sú breyting sem hefur orðið á Aðalnámskrá 

grunnskóla er ekki til bóta. Markmið, tilgangur og hlutverk námsgreinarinnar þurfa að vera 

skýr. Nauðsynlegt er að kennarar og skólastjórnendur hafi ákveðinn ramma til þess að fylgja 

og fara eftir, frekar en óvissuferðina sem  núgildandi aðalnámskrá býður upp á. Þá er 

sérkennilegt að farið sé úr því að skólar eigi að setja fram sérstaka lífsleikniáætlun í 

skólanámskrá, að viðmiðunartími sé skýr og að fagstjóri í námsgreininni eigi að hafa 

yfirumsjón með kennslu í lífsleikni í það að ekki er minnst á lífsleikniáætlun, fagstjóra eða 

viðmiðunartíma sem á að verja í lífsleikni. 

 Breytingarnar á vægi lífsleikni má ef til vill rekja að einhverju leyti til þess viðhorfs að 

lífsleikni eigi heima í öllu skólastarfi og að hana eigi að flétta inn í allt skólastarf almennt. 

Vissulega fléttast lífsleiknin inn í allt skólastarf en þó er mikilvægt, miðað við það sem hér 

hafa komið fram, að skilvirk og greinagóð lífsleiknikennsla fari fram, að minnsta kosti einu 

sinni í viku á unglingastigi. Lífsleikni býður upp á ótal margt, ef gætt er að skipulagi, tilgangi, 

hlutverki og markmiðum.  

 Staðreyndin er sú að lífsleikni er víðamikil og fjölbreytt námsgrein þar sem taka þarf á 

ólíkum þáttum og viðfangsefnum hverju sinni. Það var því ekki til bóta að fella lífsleiknina 

með öllum hennar ólíkum viðfangsefnum undir samfélagsgreinar. Raunin er sú að í 

núgildandi aðalnámskrá vantar heilmikið upp á skilvirkni og er námsgreininni ekki gerð 

nægilega góð skil. Það sést til dæmis á þeirri staðreynd að kennslu í fjármálalæsi hefur ekki 

verið nægilega vel fylgt eftir og má gera ráð fyrir því að það sé að hluta til, vegna þeirrar 

staðreyndar hversu óskýr matsviðmið samfélagsgreina við lok grunnskóla raunverulega eru. 

Þá er einnig vert að kanna það nánar, hvaða afleiðingar það hefur haft fyrir aðrar námsgreinar 

að verða settar undir einn hatt með samfélagsgreinum en það er staðreynd að það getur verið 

erfitt að átta sig á því hvaða markmið og hæfniviðmið tilheyra hverri grein auk þess sem ekki 

tilgreint hversu miklum tíma skuli verja í hverja námsgrein sem tilheyrir samfélagsgreinum.  

Til þess að lífsleiknin nái þeim gildum og markmiðum sem raunverulega er ætlast til, 

er mikilvægast af öllu að tilgangur, markmið og hlutverk séu skýr fyrir nemendum til þess að 

þeir horfi ekki á lífsleiknina sem eitthvað uppbrot á kennslu, uppfyllingarefni og 
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tilgangslausan tíma. Því verður þó aldrei náð á meðan að kennarar og stjórnendur eru sjálfir 

óvissir um þessa þætti og hafa ekki ákveðin viðmið eða ramma, sem á að fylgja. 
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Viðauki - Námspakki í lífsleikni fyrir nemendur í 8.-10. bekk  

 

Námspakki þessi var hannaður af höfundum þessa verkefnis, sem tóku þá ákvörðun strax í 

upphafi að búa til námspakka í lífsleikni fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskóla. 

Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að helst væri þörf á námsefni sem snýr að eftirfarandi 

þáttum: þegn í lýðræðissamfélagi, kynfræðsla, kynhlutverk og fjármálalæsi og er námspakka 

þessum skipt niður eftir þeim þáttum. 

 Þættirnir sem þörf var á að búa til námsefni út frá, eða endurnýja er þemaskipt og gerir 

það að verkum að ekki þarf að taka námspakkann fyrir í sérstakri röð, hægt er að hoppa úr 

einu þema yfir í annað auk þess sem þemaskipting sem þessi getur verið gagnleg þegar 

eitthvað kemur upp á í skólastarfinu sem og í samfélaginu öllu en þá er hægt að horfa til 

viðeigandi þátta hverju sinni. 

 Tilgangur og markmið námspakkans er að auka við það námsefni sem til er nú þegar í 

lífsleikni en flest af því sem er nú þegar til er orðið úrelt og á ekki endilega við samfélagið í 

dag. Komið er inn á þætti sem vantar í það námsefni sem til er að mati höfunda ásamt því að 

taka fyrir ný mál í samfélaginu, svo sem byltinguna #metoo og samfélagsmiðla. Sem dæmi 

má nefna er samskiptaforritið Snapchat vinsælt hjá unglingum og er að finna marga 

áhrifavalda inn á þeim miðli ásamt fyrirmyndum. Einnig er ætlað að efla samfélagsvitund 

nemenda með námspakkanum en einnig að koma inn á þá þætti sem standa nemendum hvað 

næs
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ÞEGN Í LÝÐRÆÐISSAMFÉLAGI 
 

 

I. Að nýta kosningaréttinn  

                                                                                                                   

Á  kjörstað.  

Framtíðin í mínum höndum er.  

Vonina að leiðarljósi ég hef.  

 Ég veit þó þegar hvernig sagan fer.  

 

Það er ekki sjálfsagt að hafa kosningarétt og geta haft áhrif á  samfélagið. Eitt stærsta 

markmið grunnskólans er að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi og því þarf að 

vinna stöðugt að því að undirbúa nemendur undir þetta stóra og ábyrgðarfulla hlutverk. Það er 

mikilvægt að mynda sér skoðun á málefnum samfélagsins hverju sinni, taka upplýsta 

ákvörðun, byggða á eigin skoðunum og gildum.  

 

Verkefni þetta snýr að kosningum og getur verið gagnlegt að grípa í, sérstaklega þegar 

kosningar eru nærri. Markmið verkefnisins er að fá nemendur til þess að hugleiða sitt 

nærumhverfi og mynda sér skoðun á málefnum samfélagsins. 

 

Markmið: 

 Að vekja áhuga nemenda á þátttöku í lýðræðislegu samfélagi.  

 Að vekja áhuga nemenda á stjórnmálum. 

 Að efla hæfni nemenda til samvinnu, samræðu og rökræðu.  

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendum í hópa og fer það eftir nemendahópum hvaða aðferð hentar 

best til hópskiptingar en þó skal gera ráð fyrir því að í hverjum hópi séu fjórir nemendur og 

aldrei fleiri en fimm nemendur í hverjum hópi. Séu margir stjórnmálaflokkar í framboði, gætu 

þurft að vera færri nemendur í hverjum hópi. Hver hópur fær úthlutað einum stjórnmálaflokki 

sem er að bjóða fram í sveitarstjórnar- eða Alþingiskosningum (ef kosningar eru nærri eru 

valdir flokkar sem hafa gefið út að þeir ætli að bjóða fram, ef ekki, skal horfa til síðustu 

kosninga á undan) og er vænlegast að hver hópur dragi stjórnmálaflokk.  
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Hver hópur skal kynna sér þann stjórnmálaflokk sem hann hefur fengið úthlutað og draga 

fram helstu stefnumál og kosningaloforð hvers flokks en hægt er að setja þá þætti upp á 

fjölbreyttan hátt (sjá kennslugögn). Nemendur skulu jafnframt kynna sér þá einstaklinga sem 

sitja í efstu sætum flokksins, ef um kosningar til Alþingis er að ræða skal horfa til kjördæmis 

nemenda auk forystu flokksins. Í framhaldi af því skal fara fram sérstök málstofa þar sem 

hver hópur kynnir sinn flokk og ef tími gefst til getur verið áhugavert að opna fyrir 

spurningar.  

 

Að lokinni málstofu getur verið skemmtilegt, gagnlegt og fróðlegt fyrir nemendur að sett 

verði upp einskonar pallborð, þar sem einn fulltrúi úr hverjum hópi tekur sæti, kennari eða 

annar stýrir umræðum og spyr spurninga. Sé þetta gert, er æskilegt að gefnar séu tvær til þrjár 

spurningar áður en nemendur taka sæti í pallborðinu og þannig geta hóparnir undirbúið sig 

saman og vita, á hvað eigi að leggja áherslu. Í því samhengi væri æskilegt að leggja til dæmis 

áherslu á unga fólkið, menntamál, heilbrigðismál, menningarmál o.s.frv. Eftir að kynningar og 

ef pallborð hefur verið, skulu haldnar leynilegar kosningar. Hægt er að búa til einfaldan 

kjörklefa fyrir utan skólastofu og prenta út kjörseðla þar sem nöfn flokkanna eru.  

 

Kennsluaðferð:  

Efnis- og heimildakönnun þar sem stuðst er við samvinnunám nemenda, nemendur eiga að 

afla sér gagna um fyrir fram gefið viðfangsefni og komast að niðurstöðu, með gefnum 

spurningum og leiðbeiningum sem settar hafa verið. Þá er einnig stuðst við pallborðsumræður 

þar sem nemendur hafa undirbúið stutt ávörp um tiltekin mál og sitja síðan fyrir svörum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 96, 131).  

 

Kennslugögn:  

Verkefnið býður upp á að stuðst sé við fjölbreytt kennslugögn og er það val hvers kennara, 

hvaða gögn eigi að styðjast við. Þó er mælst til þess að nota eitthvert eftirfarandi: veggspjöld, 

Power Point, Google Slides eða Padlet. Ef búa á til veggspjöld er mikilvægt að nemendur hafi 

greiðan aðgang að: veggspjöldum, blöðum, pennum, tússpennum og öðrum skriffærum. 

Greiður aðgangur að tölvubúnaði opnar dyrnar fyrir því að stuðst sé við fjölbreyttari 

kennslugögn. Hér hentar vel að nota Power Point, Google Slides, Padlet eða önnur 

sambærileg forrit.  
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Námsmat:   

Virknimat og jafningjamat. Meta skal þátttöku nemenda í hópavinnunni jafn óðum og skal 

kennari vera duglegur að ganga á milli hópanna og kanna þátttöku og virkni. Í einhverjum 

tilvikum gæti kennari þurft að hvetja til þátttöku og skal það gert á leiðandi og opinn hátt. 

Útfærsla nemenda á stjórnmálaflokknum skal metin sérstaklega í lokin, hvort að útfærslan sé 

greinagóð og skýr og hvort að þau atriði sem óskað er eftir, komi fram. Þá fá nemendur ekki 

sérstaklega einkunn fyrir verkefnið heldur skal kennari veita umsögn um frammistöðu hvers 

hóps.  

 

Ef pallborðsumræður fara fram, skal meta undirbúning hvers hóps, virkni nemenda í sal, hvort 

að þeir séu að koma fram með spurningar, hvort að öðrum sé sýnd athygli og svo framvegis. Í 

pallborðinu má gera ráð fyrir því að einstaklingar fari að rökræða og er það gott og vel en skal 

sérstaklega meta það hvernig nemendur svara fyrir sig, hvort að þeir færi rök fyrir máli sínu 

o.s.frv.  
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II. Samfélagsmiðlar 

 

  Þetta er allt saman eitt stórt leikrit.  

Allir keppast um að viðhalda glansmyndinni af sjálfum sér.  

 Það sem áður var talið eðlilegt, er ekki lengur rætt.  

 

Samfélagsmiðlar eru ríkjandi í því samfélagi sem við búum í í dag. Hvort sem um er að ræða 

Facebook, Twitter, Snapchat eða Instagram þá eru flestallir á einhverjum af þessum miðlum 

ef ekki öllum. Til verða fyrirmyndir barna, unglinga og jafnvel fullorðinna á 

samfélagsmiðlum en einnig geta samfélagsmiðlar haft neikvæðar afleiðingar, svo sem einelti.  

 

Einelti hefur lengi verið viðloðandi í samfélaginu og hefur það færst yfir á samfélagsmiðla í 

auknum mæli með tilkomu tækninnar. Einelti getur haft mjög slæm áhrif og er versta 

birtingarmynd þess þegar einstaklingur ákveður að enda líf sitt eftir að hafa orðið fyrir miklu 

einelti. Samfélagsmiðlar bjóða upp á falið einelti þar sem einstaklingur getur látið sem hann 

sé einhver annar en hann raunverulega er og lagt annan einstakling í einelti. Einnig eiga 

margir auðveldara með að segja ljóta hluti við aðra þegar þeir eru á bak við tölvuskjá í staðinn 

fyrir að standa andspænis einstaklingnum. 

 

Þetta verkefni snýr að einelti á samfélagsmiðlum og getur verið mjög gagnlegt að grípa í það 

þegar fjallað er um einelti eða samfélagsmiðla. Markmið verkefnisins er að fá nemendur til að 

hugleiða hvaða áhrif einelti á samfélagsmiðlum getur haft á einstaklinga og hvað sé hægt að 

gera til að koma í veg fyrir einelti. 

 

Markmið: 

  Að nemandi geri sér grein fyrir hvaða áhrif einelti getur haft á líf einstaklings. 

 Að nemandi geti rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni þannig að áhugi 

viðmælenda sé vakinn. 

 Að nemandi geti unnið með öðrum og tekið á jákvæðan þátt í samskiptum. 

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendum sínum í hópa, gott er að hafa þrjá til fjóra nemendur í hverjum 

hópi. Hver hópur velur sér hvernig hann vill skila verkefninu en það er hægt að gera á 
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fjölbreyttan hátt (sjá kennslugögn). Gott getur verið að leyfa nemendum að láta 

hugmyndaflugið ráða og verður kennari því að vera opinn fyrir hugmyndum nemenda sinna.  

 

Hver hópur á að búa til forvarnarefni fyrir jafningja sína um einelti á samfélagsmiðlum og 

hvaða afleiðingar það getur haft. Einnig getur verið gott að koma inn á hvaða leiðir standa til 

boða fyrir þolendur, gerendur og ekki síst aðstandendur. Nemendur skulu kynna sér 

mismunandi samfélagsmiðla ásamt því að kynna sér einelti og áhrif eineltis. Í framhaldi af því 

vinna nemendur forvarnarefnið sitt og kynna það síðan fyrir samnemendum sínum. Hægt er 

að hengja veggspjöld upp í skólanum/skólastofunni ef kennari vill það en einnig er hægt að 

dreifa bæklingum ef vilji er fyrir hendi. 

 

Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin Efniskönnun í vinnuhópum er notuð við vinnu þessa verkefnis. Með henni 

byrjar kennarinn á að kynna verkefnið fyrir nemendum sínum og skilgreinir það með þeim. 

Því næst skipar kennarinn nemendum sínum í hópa en ýmsar aðferðir eru til við 

hópaskiptingu og er það undir hverjum og einum kennara komið hvernig hann vill haga því. 

Þá er komið að því að undirbúa verkefnið en kennarinn fer yfir markmið hópvinnunnar og 

hver hópur afmarkar verkefni sitt og ákveður hvar leita skuli upplýsinga. Nemendur leita 

síðan upplýsinga og halda þeim skipulega til haga. Því næst er komið að því að vinna úr þeim 

upplýsingum sem nemendur hafa aflað og ákveða hvernig þeir hyggjast kynna verkefnið sitt. 

Þegar kemur að kynningu nemendanna er áhersla lögð á markvissa og lifandi framsetningu og 

nemendur taka síðan efnið saman og ræða um það. Í lokin er starfið svo metið en það er undir 

kennara komið hvernig hann vill meta vinnu nemenda sinna en undir námsmat má sjá 

hugmyndir að því hvernig hægt er að meta verkefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 147–

148). 

 

Kennslugögn:  

Verkefnið býður upp á fjölbreytt kennslugögn en það er val hvers kennara hvaða gögn eigi að 

styðjast við. Nemendur geta aflað sér upplýsinga í bókum, bæklingum, tímaritum og á 

Internetinu. Hægt er að láta alla hópana vinna veggspjald, hver hópur er með sitthvor 

verkefnaskilin sem kennarinn ákveður eða nemendur fái að velja um skil á verkefninu. 

Hugmyndir að skilum á þessu verkefni eru veggspjald, myndband eða bæklingur. Ef búa á til 

veggspjöld þurfa eftirfarandi kennslugögn að vera til staðar: Karton, lím, skæri, pennar, blöð 

og annað sem nemendur eða kennari vill að notað sé. Ef búa á til myndband verða nemendur 
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að hafa aðgang að upptökutæki, margir nemendur eiga síma og er tilvalið að leyfa nemendum 

að spreyta sig á að nota þá í verkefnavinnu. Ef búa á til bækling verða nemendur að hafa 

aðgang að tölvu þar sem hægt er að útbúa bækling ásamt því að hafa aðgang að prentara til að 

geta prentað bæklinginn út og sýnt samnemendum sínum. 

 

Námsmat:   

Notast er við frammistöðumat þegar meta á verkefnið. Í frammistöðumati er áhersla lögð á að 

meta fjölbreytt viðfangsefni nemenda en það tekur til námsferlisins og afrakstur námsins. 

Matið felur í sér athugun og mat kennara á tilteknum færniþáttum sem erfitt getur verið að 

meta eins og t.d. kynningar, myndverk o.þ.h. Frammistöðumat auðveldar kennurum að 

skilgreina hvað sé góður árangur og að vanda til verka við skipulag kennslu. Nánar má lesa 

um frammistöðumat í bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum að 

nemendur læri á bls. 87–92 (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 87).  
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III. Fyrirmyndir  og áhrifavaldar  

 

 

Flest höfum við einhverja einstaklinga sem við lítum upp til, eigum okkur einhverjar ákveðnar 

fyrirmyndir og þá getur hver einstaklingur átt margar fyrirmyndir sem tengjast mismunandi 

þáttum. Fyrirmyndir eru eins ólíkar og þær eru margar, fjölskylda, frægur einstaklingur, 

afreksfólk í íþróttum og svo mætti lengi telja. Þetta eru gjarnan fyrirmyndir sem við höfum 

valið okkur, af einhverjum ástæðum, meðvitað eða jafnvel ómeðvitað.  

 

Þá hefur talsverð umræða verið í samfélaginu okkar í dag um svokallaða áhrifavalda en þegar 

vísað er til áhrifavalda á Íslandi er verið að vísa í einstaklinga sem eru með mikinn fjölda 

fylgjenda á samfélagsmiðlum og fá vegna fylgjendahópsins greitt fyrir að auglýsa vörur, fjalla 

um viðburði og svo mætti lengi telja. Þá eiga þessir áhrifavaldar gjarnan unga fylgjendur 

og  hafa áhrifavaldarnir í mörgum tilvikum mikil áhrif á þessa ungu fylgjendur, án þess að 

þeir raunverulega geri sér grein fyrir því. Þessi áhrif geta birst í ýmsu: þörfinni fyrir nýjum 

fötum, dýru snyrtidóti, ferðalögum og svo mætti lengi telja.  

 

Það getur verið gagnlegt að velta því fyrir sér og hugleiða það hverjir þessir einstaklingar eru 

sem hafa raunveruleg áhrif á líf manns, með óbeinum eða beinum hætti. Hvers vegna þarf ég 

allt í einu að eignast nýju dýru úlpuna? Af hverju finnst mér lífið mitt ómerkilegt og leiðinlegt 

við hliðina á einhverju öðru sem ég sé? Það er nauðsynlegt að velta því fyrir sér hvort að um 

sé að ræða einstaklinga sem er hægt að horfa til í einu og öllu. Er ég sammála öllu sem 

manneskjan segir? Hvers vegna lít ég upp til manneskjunnar? Er manneskjan góð fyrirmynd? 

Af hverju? Svo mætti lengi telja. 

 

Þá getur einnig verið gaman að hugleiða það til hverra við lítum upp til sem standa okkur 

næst. Einhverjir líta jafnvel upp til mæðra sinna á meðan aðrir líta upp til afa síns eða Gunnu 

frænku. Þessar fyrirmyndir okkar, sem standa okkur næst eru gjarnan ómeðvitaðar um þá 

staðreynd að það sé einhver sem líti upp til þeirra auk þess sem þessar fyrirmyndir gera sér 

eflaust ekki alltaf grein fyrir því hvers vegna það sé einhver sem raunverulega líti upp til 

þeirra. Í því samhengi getur verið gott að fá staðfestingu á því, frá viðkomandi, smá klapp á 

bakið en hrós og góð orð skaða sjaldan.  
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Markmið: 

 Að nemandi víkki út og dýpki hugarheim sinn. 

 Að nemandi efli rökhugsun sína. 

 Þá segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að við lok 10. bekkjar getur nemandi 

,,vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hefur 

áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 201) og er markmið verkefnisins 

fyrst og fremst að efla þessa mikilvægu þætti.  

 

Framkvæmd: 

Um er að ræða einstaklingsverkefni sem er tvíþætt og snýr annars vegar að fyrirmynd sem 

nemendur þekkja ekki persónulega og hins vegar að fyrirmynd sem nemendur þekkja 

persónulega. Er það undir hverjum og einum kennara komið í hvaða röð þessir þættir eru 

teknir fyrir, hvort að þeir séu báðir teknir fyrir í sömu kennslustund, hvort að taka eigi báða 

þættina fyrir yfir höfuð og svo framvegis.  

 

A. Fyrirmyndin sem ég þekki ekki persónulega 

Eins og fram hefur komið eru áhrifavaldar áberandi í samfélagi okkar í dag og hafa þeir 

mismunandi áhrif á þá sem horfa upp til þeirra. Nemendur skulu hér velja sér eina til 

þrjá  fyrirmynd/ir sem þeir fylgjast með á samfélagsmiðlum, sem þeir horfa upp til vegna 

tómstunda og svo framvegis. Á blað skal hver og einn nemandi skrifa nafnið á viðkomandi og 

svara eftirfarandi: Af hverju lít ég upp til viðkomandi? Hvað er jákvætt? Hvað er neikvætt? 

Hefur viðkomandi haft áhrif á mig, hvaða áhrif og hvernig?  

 

Nemendur skulu fá um 20 mínútur til þess að gera þetta og því næst skal kennari mynda 

bekkjarhring með nemendum sínum þar sem fyrirmyndir og áhrifavaldar eru ræddir, út frá 

umræðum hér að ofan og út frá því sem nemendur hafa komist að í sinni rannsóknarvinnu. 

Hér er æskilegt að kennari sé tilbúinn með áhrifavalda eða fyrirmyndir, sem kennarinn getur 

fjallað um út frá sér og hafið þannig umræðu og opnað á umræður og fyrirspurnir hvað þetta 

varðar.  

 

B. Fyrirmyndin sem ég þekki persónulega 

Verkefni nemenda er að skrifa bréf til einstaklings sem þeir líta upp til. Skrifa skal 

handskrifað bréf, setja í umslag og  skal kennari koma bréfinu áleiðis í bréfpóst, bjóði 
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aðstæður upp á slíkt. Lengd bréfsins er valfrjáls en þó er æskilegt að bréfið sé ekki mikið 

lengra en þrjár handskrifaðar A4 blaðsíður. Einhverjir nemendur gætu átt erfitt með að gera 

sér grein fyrir sinni fyrirmynd eða til hvaða einstaklings þeir vilji skrifa, þá er gott að hafa 

eftirfarandi spurningar að leiðarljósi: Er einhver sem þú hefur alltaf horft upp til? Er einhver 

sem kemur vel fyrir? Er einhver sem þig langar að verða eins og þegar þú verður stór? Er 

einhver sem sýnir sérstakan metnað eða dugnað á ákveðinn hátt? Og svo framvegis.  

 

Bréfið skal byggja á inngangi/kynningu þess sem skrifar, meginmáli og lokaorðum. Í bréfinu 

skal koma fram hvers vegna nemandinn ákvað að senda viðkomandi aðila bréfið, af hverju 

horfir nemandinn upp til viðkomandi? Hvað er jákvætt við viðkomandi? Eitthvað sérstakt 

atvik sem nemandi man eftir? Með hvaða hætti hefur viðkomandi haft áhrif á nemandann?  

 

Þá þarf kennari þó að vera tilbúinn til þess að einhverjir nemendur séu ekki tilbúnir til þess að 

skrifa bréf, telja sig jafnvel ekki eina fyrirmyndir, búa við erfiðar aðstæður, finnst 

viðfangsefnið óþægilegt o.s.frv. Ef slíkt tilvik kemur upp, getur kennari boðið nemandi upp á 

að skrifa bréf sem ekki er sent eða bréf um einhvern sem nemandi þekkir ekki persónulega. 

Hér þekkir kennarinn best aðstæður og þarf að vega og meta þær áður en verkefnið er lagt 

fyrir.  

 

Kennsluaðferð:  

Skrifleg tjáning - einstaklings ritun. Gagnlegt getur verið að styðjast við þessa kennsluaðferð í 

öðrum námsgreinum en móðurmálskennslu, skapandi ritun er góð aðferð til þess að þjálfa læsi 

og sköpun nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 107). 

 

Kennslugögn:  

Fyrri hluti verkefnisins snýr að hugleiðingu nemenda og þurfa þeir að geta skrifað niður, það 

sem ætlast er til. Þannig þurfa nemendur að hafa aðgang að skriffærum og blöðum eða tölvum 

séu þær aðgengilegar. Í seinni hluta verkefnisins, þar sem nemendur skrifa bréf til fyrirmyndar 

sinnar nægir þó að hafa aðgang að skriffærum, blöðum til að skrifa á auk þess sem hver 

nemandi þarf að fá eitt umslag.  

 

Námsmat:   

Í báðum hlutum verkefnisins skal kennari horfa til virkni og þátttöku nemenda og er æskilegt 

að þetta verkefni sé liður í leiðsagnarmati í lífsleikni. Þegar þátttaka og virkni nemenda er 
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metin skal jafnframt horfa til áhuga, hvort að nemandi hafi tekið þátt í umræðum, hversu 

mikla vinnu nemandi lagði í bréfið og svo framvegis. 
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IV. Allir eru að kljást við eitthvað 

 

 

Kleppur er víða  

Úr bókinni Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson  

 

Margir glíma við einhvern geðsjúkdóm eða þekkja einhvern sem glímir við geðsjúkdóm. Það 

er því óhætt að segja að geðsjúkdómar eru allt í kringum okkur. En hvað er geðsjúkdómur? 

Hvaða áhrif hefur hann á einstaklinga? Í þessu verkefni leita nemendur svara við spurningum 

líkt og þessum. Hægt er að panta fyrirlestur hjá Hugrúnu um geðsjúkdóma ef kennari hefur 

áhuga á að fá kynningu fyrir nemendur sína en Hugrún er geðfræðslufélag, stofnað af 

íslenskum stúdentum (Hugrún geðfræðslufélag, e.d.).  

 

Markmið: 

  Að nemandi geti notað viðeigandi hugtök sem tengjast margskonar umfjöllunarefni. 

 Að nemandi kynnist mismunandi geðsjúkdómum. 

 Að nemandi sé opinn fyrir skoðunum annarra. 

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendum sínum í hópa, gott er að hafa þrjá til fjóra nemendur í hverjum 

hópi. Hver hópur fær úthlutað einum til tveimur geðsjúkdómum (fer eftir stærð 

nemendahópsins) sem þeir eiga að afla sér upplýsinga um. Geðsjúkdómarnir sem gott getur 

verið að nota eru: kvíði, þunglyndi, áfallastreituröskun, átraskanir, geðklofi, fíknisjúkdómar, 

geðhvörf, þráhyggja og árátta. Lista yfir þessa geðsjúkdóma og upplýsingar má finna á vef 

Hugrúnar, www.gedfraedsla.is.  

 

Hver meðlimur í hópnum fær ákveðið viðfangsefni sem hann á að finna um geðsjúkdóminn 

og miðlar því til hinna í hópnum. Má þar t.d. nefna almennt um sjúkdóminn, einkenni og hvað 

er til ráða? Hver hópur býr síðan til kynningu á sínum  geðsjúkdóm/-um og kynnir fyrir 

samnemendum sínum. Einnig semja hóparnir spurningar upp úr kynningunni sinni fyrir 

samnemendur sína sem svarað er einstaklingslega og skilað til kennara sem metur vinnu 

nemendanna með hliðsjón af svörunum við spurningunum. Nemendur fá tíma til að svara 

spurningunum úr kynningunum þegar allir hópar hafa lokið við að kynna verkefnin sín. 
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Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin púslaðferðin er notuð við vinnu þessa verkefnis. Hún byggist á því að 

kennarinn byrjar á að skipta námsefninu í hæfilega stóra hluta og skipar svo nemendum sínum 

í hópa. Hver nemandi fær sinn hluta og það verkefni að kynna sér efnið sem tengist honum, í 

þessu tilfelli viðfangsefni um geðsjúkdóminn sem hópurinn er með. Hver nemandi á síðan að 

kenna hinum hópmeðlimunum það viðfangsefni sem hann fékkst við. Nemendur búa síðan til 

kynningar um geðsjúkdóminn og kynna fyrir öllum bekknum. Hver nemandi þarf að svara 

spurningum úr hverri kynningu tengt efninu sem fjallað er um í kynningunni og skila til 

kennara. Í lokin er starfið svo metið en það er undir kennara komið hvernig hann vill meta 

vinnu nemenda sinna en undir námsmat má sjá hugmynd að því hvernig hægt er að meta 

verkefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 142–143). 

 

Kennslugögn:  

Við vinnslu á verkefninu verða nemendur að hafa aðgang að Internetinu til að afla sér 

upplýsinga um geðsjúkdómana en einnig er gagnlegt að leita upplýsinga í bókum. Nemendur 

þurfa einnig að hafa aðgang að tölvu til að útbúa kynninguna sína en mælt er með því að 

nemendur noti Google Docs þegar þeir vinna verkefnið og búa til kynninguna.  

 

Námsmat:   

Notast er við sjálfsmat og mat kennara þegar meta á verkefnið. Með sjálfsmati eru nemendur 

sjálfir að meta nám sitt svo þeir geti skilið betur hvað þarf til að ná árangri en 

sjálfsmatsaðferðir geta tekið einungis nokkrar mínútur. Kennarinn safnar síðan saman 

niðurstöðum sjálfsmatsins, les upplýsingarnar og notar þær til að skoða hvort kennslan hafi 

skilað árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 53). Góðan lista til viðmiðunar má finna í 

bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum að nemendur læri á bls. 

183–184. Kennari mun einnig meta verkefnið en hann fer yfir spurningarnar sem hver 

nemandi svaraði og metur það hvort nemendurnir hafi lært það sem ætlast var til með 

verkefninu. 
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KYNFRÆÐSLA OG KYNHLUTVERK 
 

I. Kynjagleraugun 

 

Eflaust hafa margir heyrt fólk annað hvort segja að það skilgreini sig ekki sem femínista 

heldur jafnréttissinna eða að fólk sé femínisti en ekki öfga-femínisti og má velta því fyrir sér 

hvers vegna svo sé. Þar getur þekking og fræðsla skipt miklu máli og nauðsynlegt að 

einstaklingar geri sér grein fyrir því hvað hugtakið ,,femínisti“ raunverulega þýðir.  

  

Femínistar eiga heiðurinn af því að hafa komið af stað ýmsum byltingum í samfélagi okkar að 

undanförnu, hóparnir ,,konur þurfa bara að vera duglegri“ og ,,karlar gera merkilega hluti“ 

voru búnir til með það að markmiði að vekja athygli á feðraveldinu í samfélagi okkar. Í 

þessum hópum hefur ýmsu ólíku efni verið deilt en þó á efnið það allt sameiginlegt að hafa 

karla í æðri, ríkjandi stöðu, í texta og riti. Athygli er vakin á fjölda umfjallana um karlmenn í 

fréttamiðlum miðað við fjölda umfjallana kvenna í sömu miðlum, svo dæmi séu tekin. Þá 

hefur verið vakin athygli á stöðu kynjanna í auglýsingum og ólíkum hlutverkum þeirra.  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 201) eiga nemendur að geta beitt hugtakinu 

kynhlutverk og hafa tök á því hvað hugtakið þýðir og hvaða áhrif kynhlutverk geta haft á 

einstaklinga og sjálfsmynd þeirra. Þá snýst þetta ekki síst um að vera gagnrýninn á það 

hvernig samfélagið skilgreinir einstaklinga eftir kyni og hafa það að leiðarljósi að jafnréttis sé 

gætt hverju sinni. Verkefni þetta snýst um akkúrat þetta og eiga nemendur að setja upp 

,,kynjagleraugun“ en það er skemmtilegt hugtak yfir einstakling sem hefur komið auga á að 

kynin búi við ólíkar aðstæður, að komið sé fram við kynin með ólíkum hætti, að einhverju 

kyni sé hampað frekar en öðru og svo framvegis (Jafnréttisstofa, e.d.).  

 

Markmið: 

 Að nemandi þekki og geti beitt hugtakinu kynhlutverk.  

 Að nemandi þekki hugtakið femínisti.  

 Að nemandi efli gagnrýna hugsun sína. 

 Að nemandi efli sköpunarfærni og sjálfstæð vinnubrögð.  
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Framkvæmd: 

Verkefni þetta er æskilegt að leggja fyrir og kynna í upphafi misseris þegar kennsla í lífsleikni 

er að hefjast. Um er að ræða verkefni sem segja má að geti verið einskonar rauður þráður í 

gegnum lífsleiknikennsluna sem nemendur vinna að út skólaárið, í kennslustund og heima og 

því mikilvægt að verkefnið sé lagt fyrir og kynnt í upphafi. Áður en lagt er af stað í verkefnið 

sjálft er mikilvægt að nemendur fái stutta innlögn frá kennara þar sem fjallað er sérstaklega 

um hugtökin: femínismi, jafnrétti, kynjagleraugu og kynhlutverk. Þá er mælt með því að 

hvetja til umræðu varðandi hugtökin og ólíkan skilning manna á femínista, jafnréttissinna og 

öfga-femínista.  

 

Í verkefninu sjálfu eiga nemendur að setja upp ,,kynjagleraugun“ og búa til verkefnabók þar 

sem safnað er saman upplýsingum, myndum, fréttum og svo framvegis úr ólíkum áttum og 

eiga nemendur sérstaklega að huga að kynhlutverkum í því samhengi. Er það undir kennara 

komið hvort nemendur setji bækurnar upp með rafrænum hætti eða búi til úrklippubók. Hvort 

sem er valið, eiga nemendur að safna saman því sem vekur áhuga þeirra hverju sinni, setja inn 

mynd af efninu og skrifa stuttar skilgreiningar við hvert og eitt þar sem því er lýst hvað vekur 

athygli hverju sinni, hvers vegna atriðið eigi heima í bókinni og í einhverjum tilvikum geta 

nemendur jafnvel velt því fyrir sér hvernig væri hægt að gera betur.  

 

Útfærsla verkefnabókarinnar sjálfrar er algjörlega undir nemendum komið. Nemendur geta 

ákveðið að hafa ákveðin þemu í bókinni þar sem horft er á áhugasvið og þannig geta þeir sem 

hafa mikinn áhuga á íþróttum til dæmis einblínt á íþróttaumfjöllun. Æskilegt er að nemendur 

fái tíma í skólanum til þess að vinna í verkefnabókinni en þó ætti hún einnig að vera tekin 

með heim í einhverjum tilvikum, þar sem að markmiðið er jú að kynjagleraugun séu komin til 

að vera hjá nemendum. Þá skal verkefnabókin vera til taks allt skólaárið og er það undir 

hverjum og einum kennara að ákveða nákvæmlega hversu miklum tíma skal verja í 

kynjagleraugun, miðað við önnur viðfangsefni lífsleikninnar.  

  

Undir lok skulu nemendur skrifa að minnsta kosti tveggja blaðsíðna langar niðurstöður og 

setja aftast í verkefnabókina. Skulu niðurstöðurnar settar fram sem einskonar sjálfsmat 

nemenda og er því nánar lýst undir liðnum námsmat. 
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Síðasta verkefnið sem snýr að kynjagleraugunum skal vera að kynna verkefnabækurnar fyrir 

samnemendum þar sem farið er yfir helstu niðurstöður. Nemendum skal vera frjálst að spyrja 

út í verkefnabækur hvors annars og skal kennari því hvetja til umræðu.  

 

Kennsluaðferð:  

Hér er um einstaklingsverkefni að ræða þar sem lagt er upp úr sköpun og tjáningu nemenda. 

Þó er einnig stuðst við kennsluaðferðina efnis- og heimildakönnun þar sem nemendur eiga að 

rannsaka, varpa fram niðurstöðum og umræðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 131–132). 

                         

Kennslugögn:  

Hver og einn nemandi skal fá úthlutað úrklippubók, sé ekki möguleiki á slíku skulu nemendur 

fá karton og útbúa sína eigin úrklippubók (með a.m.k. 15 blaðsíðum). Sé greiður aðgangur 

nemenda að tölvum er hægt að sleppa úrklippubókinni og búa bókina til á rafrænu formi. Þar 

sem að verkefni nemenda er að skoða auglýsingar, fréttir o.s.frv. er mikilvægt að nemendur 

hafi aðgang að dagblöðum, dagskrám, tímaritum eða sambærilegum miðlum í gegnum 

Internetið. Mikilvægt er að kennari kynni og gefi nemendum hugmyndir um miðla sem hægt 

er að nota. Þá er jákvætt ef nemendur nota miðla úr sínum eigin reynsluheimi, eins og til 

dæmis Instagram og annað.  

 

Námsmat:   

Lokamat þar sem kennari metur innihald, uppsetningu og frágang 

vinnubókarinnar.  Nemendur skrifa niðurstöður í  lok verkefnabókarinnar en um er að ræða 

niðurstöður á verkefninu auk sjálfsmats. Þar skal eftirfarandi koma fram, með rökstuðningi: 

Hvernig nemendum þótti verkefnið, hvað nemendur lærðu á verkefninu, hvort að eitthvað hafi 

komið á óvart og þá hvað, hvað stendur upp úr og hver er helsta niðurstaða 

verkefnabókarinnar?  
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II. Kjaftað um kynlíf 

 

Kynfræðsla er vandasöm og getur verið vandræðaleg þar sem að kynlíf og orð eins og  ,,píka“ 

hafa orðið einskonar tabú í samfélaginu okkar. Þessi liður Kjaftað um kynlíf er ekki eiginlegt 

verkefni heldur er markmið þess fyrst og fremst að gefa kennurum auknar hugmyndir og 

varpa því fram hvernig hægt sé að setja kynfræðslu fram á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt 

en ekki þurran, vandræðalegan eða íþyngjandi.  

 

Fyrst og fremst er mikilvægt að geta talað um kynlíf og bentu forvarnar- og 

félagsmálafræðingar þessa verkefnis á þá staðreynd að mikið vantaði upp á almenna 

kynfræðslu í grunnskólum þar sem lagt væri upp úr til dæmis samræðu. Þá kann einhverjum 

kennurum að finnast erfitt og vandræðalegt að taka þessa umræðu með nemendum sínum, 

enda eru nemendahópar ólíkir og það samband og traust sem kennari nær að mynda við 

nemendahóp sinn hverju sinni er misjafnt. Að því sögðu getur verið gott að leita til 

einstaklinga sem hafa aukna reynslu og þekkingu þegar kemur að kynfræðslu, þannig er til 

dæmis hægt að leita til forvarnar- og félagsmálafræðinga og fá þá til þess að annast þennan 

hluta. Hér er þó varpað fram tveimur hugmyndum að kennslu í lífsleikni þar sem lagt er upp 

úr umræðum um kynlíf og er það undir hverjum og einum kennara komið að kynna sér efnið 

sem um ræðir hverju sinni og undirbúa umræður og hvaða námsmat eigi við.  

 

Ísinn brotinn í gegnum Kahoot  

Höfundar þessa verkefnis hafa búið til spurningar og sett upp leik í gegnum forritið Kahoot. 

Um  er að ræða 20 spurningar sem snúa beint að kynlífi, hverju þurfi að huga að áður en 

kynlíf er stundað, hverju þurfi að huga að á meðan, og nauðsyn samræðna. Auk þess sem 

lagðar eru fram spurningar sem byggja á staðalímyndum og fyrir fram gefnum hugmyndum. 

Spurningarleikur sem þessi ætti að vera góð leið til þess að brjóta ísinn og fara að kjafta um 

kynlíf fyrir alvöru. Þá er hægt að stoppa eftir hverja spurningu og ræða viðfangsefnið nánar 

hverju sinni. Í þessum lið er mikilvægt að vera vakandi fyrir hvers kyns athugasemdum og 

umræðum sem kunna að myndast meðal nemendahópsins og grípa boltann á lofti, taka 

samræðuna.  

 

Spurningarnar má nálgast með því að fara inn á www.kahoot.it og leita að ,,kjaftað um 

kynlíf“ eða með því að fara inn á þennan tengil: https://play.kahoot.it/#/k/bd6da607-7c34-

4476-a9eb-828bf71fd5df (Sólveig María Árnadóttir, 2018).  

http://www.kahoot.it/
https://play.kahoot.it/#/k/bd6da607-7c34-4476-a9eb-828bf71fd5df
https://play.kahoot.it/#/k/bd6da607-7c34-4476-a9eb-828bf71fd5df
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Eftir að hafa farið í gegnum spurningarnar, rætt viðfangsefnin og brotið ísinn getur kennari 

dreift miðum til nemenda þar sem að þeir leggja fram nafnlausar spurningar sem þeir kunna 

að hafa um viðfangsefni dagsins eða einhverjar aðrar spurningar sem kunna að hafa kviknað 

um kynlíf eftir spurningarnar. Kennari tekur spurningarnar saman og býr til nýjar Kahoot 

spurningar út frá þeim og notar síðar með hópnum. 

  

Það þarf ekki alltaf að leita langt  

Norska ríkisútvarpið NRK  hefur gefið út kynfræðsluþætti í umsjón kynfræðings. Þættirnir 

geta verið frábær leið til þess að auðvelda kennurum fræðslu, opna fyrir umræður og gera 

umfjöllunarefni sem eiga það til að verða vandræðaleg eðlileg, eins og þau eiga að vera. 

Þættirnir eru aðgengilegir öllum í gegnum YouTube og má nálgast þá einfaldlega með því að 

leita að ,,Pubertet NRK“ (NRK, 2015).  
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III. Saman gerum við heiminn betri 

 

Eitt stærsta verkefni grunnskólans er að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi  og 

gefur það auga leið að það þarf að taka á mörgum þáttum í því samhengi. Mikilvægt er að 

nemendur fái þjálfun í því að móta sínar eigin skoðanir og láta rödd sína heyrast. Ef um 

óréttlæti, mismunun eða annað er að ræða í samfélaginu er mikilvægt að nemendur geri sér 

grein fyrir því að það er hægt að láta rödd sína heyrast og reyna að breyta hlutunum, frekar en 

að gera ráð fyrir því að geta engu breytt. Hægt er að fara ólíkar leiðir í þessu samhengi. 

Nýlega hafa samfélagsmiðlar mikið verið notaðir til þessa og má til dæmis nefna myllumerkja 

hreyfinguna  #karlmennskan á samfélagsmiðlum þar sem karlar deildu því hvernig þeir hafa í 

gegnum tíðina hagað sér vegna fyrir fram gefinna hugmynda um karlmennsku. Með því að 

efna til þessarar hreyfingar undir millumerkinu var einfaldlega verið að reyna að vekja 

samfélagið til umhugsunar ásamt því að brjóta ákveðinn vegg og hvetja karlmenn til að stíga 

út fyrir karlmennskuna.                                                                                      

 

Markmið: 

 Að nemandi geti aflað sér hagnýtra upplýsinga, ígrundað og metið þær.  

 Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegri samræðu.  

 Að nemandi geti komið viðhorfum sínum á framfæri.  

 Að nemandi geri sér grein fyrir því að hann getur haft áhrif á og mótað sitt samfélag. 

 

Framkvæmd: 

Verkefni þetta er hópverkefni og skulu vera þrír til fjórir nemendur í hverjum hópi. Hver 

hópur á að velja sér viðfangsefni sem hópurinn rannsakar, ályktar um, setur fram niðurstöður 

og séu niðurstöður neikvæðar skal hópurinn koma fram með hugmyndir að lausnum, 

breytingum til batnaðar. Komist hópurinn til dæmis að þeirri niðurstöðu að karlar séu oftar til 

umfjöllunar í íþróttafréttum en konur, skal hópurinn álykta sérstaklega um það. Hvers vegna 

ætli svo sé? Er þetta jákvætt eða neikvætt? Eðlilegar skýringar? Hvað myndi hópurinn frekar 

vilja sjá? Hvernig er hægt að breyta þessu, hvað er hægt að gera? En þegar þessari síðustu 

spurningu er svarað þurfa hóparnir að fara út fyrir kassann en kennari getur til dæmis veitt 

innblástur með því að kynna nemendum fyrir #karlmennskan.  

Þá skal framkvæmdin vera sem hér segir:  

 Nemendum skipt í hópa, 3–4 saman. 

 Hópurinn hugleiðir saman í 10–15 mínútur, rætt munnlega og skrifaðir niður punktar. 
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 Hópurinn skráir viðfangsefnið niður og hefur rannsóknarvinnu.  

 Rannsóknarvinnan getur verið:  Heimildaleit eins og t.d. að telja fjölda umfjallana um 

ákveðið kyn, lesa niðurstöður rannsókna á netinu eða leggja fyrir könnun meðal 

samnemenda eða annarra ef kanna á til dæmis viðhorf eða annað.  

 Niðurstöður teknar saman.  

 Hópurinn breytir heiminum. Hér er komið fram með hugmynd nemenda að því hvernig 

hægt sé að breyta og gera betur, hvernig  vilja nemendur sjá niðurstöðurnar og hvaða 

leiðir er hægt  að fara til að vekja athygli á málinu og breyta?  

 Verkefnið sett upp á plaggat eða unnið í tölvu.  

 Verkefnið kynnt fyrir samnemendum og kennara.  

 

Hugmyndir að verkefnum til þess að koma nemendum af stað:  

 Rannsakaðu óskrifaðar reglur um stráka og stelpur. Hvernig segir samfélagið að 

strákar eigi að haga sér? Hvað mega þeir ekki gera? Hvernig segir samfélagið að 

stelpur eigi að haga sér? Hvað mega þær ekki gera? 

 Umfjöllun í íþróttafréttum, þið getið til dæmis skoðað dagblöð eða vefmiðla. Hversu 

margar umfjallanir eru um karla? En konur? 

 Skoðið fréttirnar, til dæmis á vefmiðli RÚV eða Vísi, hvernig voru sjónvarpsfréttirnar 

í gær? Voru fleiri viðtöl við annað kynið? Hvernig fréttir voru þetta?  

 Af hverju er talað um kennarastarf sem kvennastarf? Hvers vegna fara fleiri konur í 

kennaranám? Hvað eru margir karlar sem starfa í skólanum ykkar? Þið getið til dæmis 

tekið viðtöl við þá og spurt þá.  

 Skoðið kennslubækurnar ykkar sem falla undir samfélagsgreinar og þá sérstaklega 

sögu. Hversu algengar eru umfjallanir og/eða sögur og/eða myndir af körlum? En 

konum? Af hverju ætli það sé? Hvernig er umfjöllunin sem tengist konum? En 

körlum? 

 Gerið könnun meðal ákveðins hóps í skólanum ykkar (t.d. velja einn bekk), þið getið 

til dæmis kannað hvort að útivistartími stráka og stelpna sé sá sami? Tölvutími eða 

eitthvað annað sem ykkur dettur í hug.  

 Gerið könnun meðal nemenda ykkar um viðhorf þeirra til femínista, spyrjið um kyn og 

hvort að viðkomandi sé femínisti eða ekki og jafnvel hvers vegna.  
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Kennsluaðferð:  

Efnis- og heimildakönnun þar sem nemendur fá það verkefni að afla upplýsinga um tiltekið 

viðfangsefni sem nemendur velja sjálfir. Ef viðfangsefni nemenda er stórt í sniðum er 

mikilvægt að nemandinn afmarki viðfangsefnið sjálfur í samráði við kennara og geri 

verkáætlun. Því næst er aflað gagna, efnið sett fram á greinagóðan hátt og flutt fyrir 

samnemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 131–132).  

 

Kennslugögn:  

Nemendur þurfa að hafa aðgang að tölvu og Internetinu til þess að geta aflað sér gagna, þurfi 

þeir þess. Þá eru blöð og skriffæri nauðsynleg.  

 

Námsmat:   

Æskilegt er að kennari leggi fyrir sjálfsmat þar sem nemendur svara því hvernig þeir lögðu sitt 

af mörkum í samvinnunáminu og hvað þeir hefðu getað gert betur. Þá skal kennari meta 

frágang og kynningu hópanna sérstaklega. Hver hópur fái í lokin skriflega, leiðandi umsögn 

frá kennara.  
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IV. Sexting 

 

Orðið ,,sexting“ er samsett orð úr orðunum ,,sexual“ og  ,,texting“ en um er að ræða 

kynferðisleg smáskilaboð, oft mynd sem sýnir nekt eða hefur ögrandi undirtón. Slíkar myndir 

eru gjarnan sendar til trúnaðarvinar, kærasta, eiginkonu, einstaklings sem maður er að reyna 

að heilla og svo framvegis. Þá þekkist það einnig að einstaklingar fái slíkar myndir upp úr 

þurru, þannig gerist það til dæmis að ungar stúlkur fá sendar typpamyndir án þess að hafa 

beðið um slíkt, svo dæmi sé tekið. 

 

Þá er það því miður algengt að þessar myndir fari í dreifingu. Aðilinn sem fékk myndina 

senda, vistaði hana og sendi félaga sínum og svo framvegis. Mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir því hver ber ábyrgðina í slíkum málum, einhver myndi kannski segja að unga stúlkan í 

10. bekk eigi að bera ábyrgð á þessu sjálf, hún hafi jú ákveðið að senda kærastanum 

nektarmynd af sér og það sé henni að kenna að allt bæjarfélagið hafi séð myndina eftir að þau 

hættu saman. Það er þó ekki svo einfalt, sá sem að dreifir myndinni ber ábyrgðina, sem sagt 

kærastinn í þessu tilviki og er dreifing sem þessi refsiverð samkvæmt lögum.  

 

Markmið: 

 Að nemandi efli færni sína til þátttöku í umræðum.  

 Að nemandi geti brugðist við óvelkomnum skilaboðum. 

 Að nemandi geri sér grein fyrir ábyrgðaraðila, hver sé gerandi og brotaþoli þegar 

dreifingar nektarmynda eiga sér stað.  

 

Framkvæmd: 

Kennari byrjar kennslustund á því að fara í gegnum fyrirlestur um viðfangsefnið (sjá 

kennslugögn). Fyrirlesturinn byggir á miklu leyti á umræðum og getur því tekið allt að 40 

mínútur. Markmiðið með fyrirlestrinum er fyrst og fremst að vekja athygli á því að það sem 

við setjum á internetið, fer ekkert. Auk þess er lögð áhersla á mikilvægi þess hver sé gerandi 

og þolandi í málum er varða dreifingu nektarmynda og þá er sýnt viðtal við stúlku, sem lenti í 

því að nektarmyndum af henni var dreift á netið, hún fer í gegnum upplifun sína af því, hvaða 

áhrif það hafði á líf hennar og fjölskyldunnar og er mikilvægt að taka umfjöllun með 

nemendum eftir það áhorf (Ísland í dag, 2014, 29. september). Þá er einnig farið inn á 

óvelkomnar nektarmyndir, hvernig nemendur geta brugðist við slíkum  og svo framvegis.   
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Kennsluaðferð:  

Umræðu- og spurnaraðferð þar sem kennari stýrir umræðum í gegnum fyrirlestur. Markmiðið 

er að fá nemendur til þess að skiptast á skoðunum og velta fyrir sér mismunandi hliðum 

tiltekins máls (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 92).  

 

Kennslugögn:  

Kennari skal hafa aðgang að tölvu og skjávarpa, til þess að geta farið í gegnum fyrirlestur með 

nemendum sínum, sem aðgengilegur er hér:  

https://docs.google.com/presentation/d/1hcfBkcRaolfvJ3RKaqm8v049adwIllbwiudWOMXK

8ME/edit?usp=sharing (Sólveig María Árnadóttir, fyrirlestur, 18. september 2017).  

 

Námsmat:   

Æskilegt er að þessi kennslustund sé hluti af heildarmati nemenda í lífsleikni og sé ekki gefin 

sérstök einkunn fyrir þátttöku, þó skal kennari vega og meta þátttöku nemenda í umræðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hcfBkcRaolfvJ3RKaqm8v049adwIllbwiudWOMXK8ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hcfBkcRaolfvJ3RKaqm8v049adwIllbwiudWOMXK8ME/edit?usp=sharing
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V. Hugmyndir 

 

Það eru ótal viðfangsefni sem tengjast lífi einstaklinga og samfélaginu okkar sem bæði er 

hægt og þarft að taka fyrir undir þemanu kynfræðsla og kynhlutverk. Þá getur verið gott að fá 

hugmyndir um hvaða viðfangsefni sé hægt að taka fyrir og hvaða umræðu sé þarft að taka á. 

Hér er greint frá lista yfir viðfangsefni sem höfundar telja að brýnt sé að opna umræðu á og 

taka fyrir. Listinn er þó ekki tæmandi og er hugsaður til þess  að auðvelda kennurum að fá 

hugmyndir. Vert er að taka fram að það getur verið gagnlegt að fá gestakennara / fyrirlesara til 

þess að annast kennsluna ef taka á fyrir viðfangsefni sem kennari treysti sér ekki til eða ef það 

eru einstaklingar í nærsamfélaginu sem auðvelt er að leita til og hafa þekkingu og reynslu á 

viðfangsefnunum hverju sinni.  

 

 #Metoo 

Hvað er #Metoo? Af hverju varð það til? Hverjir komu byltingunni af stað? Hverju 

hefur hún skilað? Hvað er hægt að gera meira? Reynslusögur? Okkar eigin mörk, 

hvað má, hvað má ekki, hvert getum við leitað o.s.frv.  

 

 #Karlmennskan  

Hvað er # Karlmennskan? Af hverju varð það til? Hverjir komu byltingunni af stað? 

Hverju hefur hún skilað? Hvað er hægt að gera meira? Reynslusögur? Hverju viljum 

við að byltingin skili til samfélagsins?  

 

 Kynjuð orðræða 

Hvað er kynjuð orðræða? Hvernig birtist hún í samfélagi okkar? Hver er skoðun 

nemenda á orðum eins og formaður, meðlimur, forstjóri o.s.frv. eru einhver orð betri 

en önnur? Getum við fundið upp á einhverjum nýyrðum sem eru ókynjuð og myndu 

henta vel? Hvers vegna ætli karlkynsorð séu ríkjandi þegar talað er um embætti 

og/eða störf stjórnenda? O.s.frv.  

 

 Kynhneigð 

Hér er tilvalið að fá fræðslu / fyrirlestur / umræðustjóra frá Samtökunum 79, Hinsegin 

Norðurland o.s.frv.  
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 Kynjastýring  

Merkingar á klósettum, eiga klósett að vera merkt eftir kyni? Hvað um önnur kyn 

heldur en KK og KVK? Hvernig viljum við haga þessu?.. O.s.frv.  

 

 Virkir í athugasemdum  

Lesið og skoðið athugasemdir undir fréttir á vefmiðlum / samfélagsmiðlum. Hvað er 

verið að gagnrýna? Hvernig er orðræðan? Hvernig er orðræðan ef horft er á hana út 

frá kyni?  

 

 Kvikmyndin Mannasiðir (María Reyndal, 2018) 

Kennari horfir á kvikmyndina Mannasiði með nemendum sínum, tekur umræðuna um 

kvikmyndina að sýningu lokinni. Hvernig hefði verið hægt að koma í veg fyrir 

atburðarásina? Hvernig brugðust foreldrar drengsins og stúlkunnar við? Hvað hefðu 

þau átt að gera öðruvísi? Hvað kom ykkur á óvart?  
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FJÁRMÁLALÆSI 
 

I.  Hvað kosta ég? 

 

Allir nota peninga á einhverjum tímapunkti í lífinu, sumir meira en aðrir. Forráðamenn barna 

greiða þó oftast kostnað vegna húsnæðis, fæðis og læknishjálpar, nauðsynlegan fatnað o.þ.h. Í 

þessu verkefni eru nemendur að afla sér upplýsinga um það hversu mikið lífsstíll þeirra kostar 

og reikna hversu miklu þeir eyða að meðaltali á viku, mánuði og ári. 

 

Markmið: 

 Að nemandi læri að skrá niður samviskusamlega eyðslu sína. 

 Að nemandi kynnist því hversu miklu hann eyðir í lífsstíl sinn. 

 

Framkvæmd: 

Hver nemandi skal skrá niður hjá sér hversu miklu hann eyðir á tveimur mánuðum í lífsstíl 

sinn en það er t.d. rekstur á farsíma, kaup á sælgæti, skyndibitum og drykkjum, bíóferðir, 

skemmtanir o.s.frv. Einnig skal hver nemandi skrá útgjöld við reiðhjól og bifhjól, 

íþróttaæfingar og tónlistarnám ef þeir stunda svoleiðis.  

 

Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum sínum og bendir þeim á hvernig þeir geta unnið 

verkefnið en það má gera í tölvu, á blað eða í reikningsbók. Nemendur skrá þessar 

upplýsingar hjá sér í tvo mánuði og vinna síðan verkefni tengt þessum skráningum að tveimur 

mánuðum liðnum. 

 

Þegar tveir mánuðir eru liðnir fara nemendur yfir upplýsingarnar sínar og finna út hugsanlega 

neyslu sína á ári. Einnig eiga þeir að merkja við það sem þeir gætu mögulega sleppt og lagt 

peningana fyrir í staðinn. Nemendur velja sér eitthvað sem þeir vilja safna sér fyrir og reikna 

út hversu marga mánuði það tekur að safna sér fyrir því ef þeir sleppa því sem hægt er að 

sleppa. 

 

Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin þrautalausnir er notuð við vinnu þessa verkefnis. Meginmarkmið 

aðferðarinnar er að nemendur æfist í rökhugsun og takist á við og leiði til lykta hin ýmsu 
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úrlausnarefni með markvissum hætti. Með því að takast á við þrautalausnir læra nemendur að 

glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og leita ólíkra leiða. Nánar má lesa um 

kennsluaðferðina í bókinni Litróf kennsluaðferðanna: Handbók fyrir kennara og kennaraefni 

á bls. 109–123 (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 109). 

 

Kennslugögn:  

Við vinnslu á verkefninu verða nemendur að hafa aðgang að tölvu, stílabók eða blöðum, eftir 

því hvernig nemendur ákveða að skrá niður eyðslu sína. Nemendur þurfa einnig að hafa 

aðgang að skriffærum til að skrá niðurstöður sínar og reiknivél til að reikna út eyðslu sína og 

meðaltal.  

 

Námsmat:   

Notast er við sjálfsmat þegar meta á verkefnið en með því eru nemendur að meta námið sitt 

sjálfir og eflir það þá í að vita hvað skal gera til að ná betri árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 53). Á bls. 175 í bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við 

viljum að nemendur læri má finna töflu sem gott er að miða við þegar sjálfsmat er búið til. 
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II. Launaseðill 

 

Hvert fóru öll launin mín? 

 

Ef maður vill eiga pening verður maður oftast að vinna fyrir honum. Þá fær maður launaseðil 

en skilur maður alltaf launaseðilinn? Í þessu verkefni eru nemendur að æfa sig í að fylla út í 

launaseðil ásamt því að kynnast því í hvað peningarnir fara þegar þeir fá útborgað. Margt þarf 

að hafa í huga þegar launaseðill er gerður/skoðaður, t.d. orlof, stéttarfélagsgjöld, 

lífeyrissjóður, persónuafsláttur o.þ.h. Mikilvægt er að kynna sér þessa þætti áður en 

launaseðill er skoðaður, ekki síst til að vita í hvað peningarnir manns eru að fara. 

 

Markmið: 

 Að nemandi læri að lesa launaseðla. 

 Að nemandi geri sér grein fyrir því hvert peningurinn hans er að fara. 

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendahópnum sínum í pör þar sem tveir og tveir vinna saman. Hvert 

par fær starfsheiti sem það á að afla sér upplýsinga um og fylla út í launaseðil (kennari 

ákveður hvort nemendur velji sér sjálfir eða hvort kennari ákveður starfsheiti fyrir nemendur). 

Nemendur eiga að gera ráð fyrir 40 stunda vinnuviku og þurfa þeir að finna út tímakaup í 

dagvinnu og yfirvinnu.  

 

Nemendur þurfa að finna hversu há upphæð fer í stéttarfélagsgjöld og lífeyrissjóð ásamt því 

að finna hversu mikið verður dregið frá í staðgreiðslu skatta. Þetta þurfa nemendur að kynna 

sér áður en þeir fylla út í launaseðilinn. Finna má óútfylltan launaseðil í bókinni Auraráð: 

Vinnuhefti um fjármál á bls. 5. 

 

Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin vinnublaðakennsla verður notuð við vinnu þessa verkefnis. Verkefni á 

vinnublöðum eru svipuð og verkefni í vinnubók en þau eru lögð fram á stökum blöðum í 

staðinn fyrir bók. Það býður upp á meiri sveigjanleika en vinnubækurnar því auðveldara er að 

breyta röð viðfangsefna, sleppa verkefni eða bæta nýju við (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

76–77). 
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Kennslugögn:  

Nemendur verða að hafa aðgang að skriffærum ásamt því að fá blað með óútfylltum 

launaseðli. Nemendur þurfa að hafa aðgang að reiknivél til að reikna út orlof, 

stéttarfélagsgjöld, lífeyrissjóð, persónuafslátt o.þ.h. 

 

Námsmat:   

Notast er við sjálfsmat þegar meta á verkefni en þannig eru nemendur sjálfir að meta nám sitt. 

Nemendur eru að meta sig sem par og vinna því pörin saman að sjálfsmatinu. Með því verða 

nemendurnir að komast að sameiginlegri niðurstöðu um vinnslu verkefnisins. 
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III. Afslættir 

 

Í stórmarkaði. 

 Kaupi allt sem á tilboði er og græði vel. 

 

Erfitt er að fara í verslunarleiðangur án þess að rekast á einhverja vöru sem er á afslætti. 

Margir hugsa með sér að þarna sé á ferð mikill sparnaður og grípa vöruna. En er maður í raun 

og veru að spara? Ætlaði maður að kaupa vöruna sem maður sá á afslætti? Margir fara í 

verslanir þegar mikill afsláttur er á vörum og versla einungis vegna þess að varan er á afslætti. 

Í þessu verkefni eru nemendur að skoða mismunandi afslætti og reikna út hversu mikið þeir 

eru að spara með því að kaupa vöruna á afslætti. 

 

Markmið: 

 Að nemendur séu gagnrýnir neytendur. 

 Að nemendur séu læsir á þau tilboð sem sett eru fram með ýmsum hætti. 

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendum sínum í hópa en gott er að hafa tvo til þrjá nemendur í hverjum 

hópi. Nemendurnir fara í vettvangsathugun og skoða afslætti í verslunum. Hvað það er sem er 

helst á afslætti, fyrir hvaða hópa eru hlutirnir sem eru á afslætti o.s.frv. Hver hópur skrifar 

síðan greinargerð um ferðina, hvert hópurinn fór, hverju hann komst að o.þ.h. Greinargerðin á 

að vera um tvær blaðsíður. Verkefnið er síðan metið af kennara í lokin. 

 

Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin vettvangsathugun er notuð við vinnu þessa verkefnis en nemendur fara í 

vettvangsferð og skoða afslætti í verslunum. Nemendur mega hafa með sér myndavél/síma til 

að taka myndir af því sem er á afslætti en þurfa þó leyfi starfsmanns í versluninni til að taka 

myndir.   

 

Kennslugögn:  

Nemendur verða að vera klæddir eftir veðri fyrir vettvangsferðina og gott getur verið að hafa 

með sér stílabók og skriffæri til að skrifa niður punkta fyrir greinargerðina. Einnig verða 

nemendur að hafa aðgang að tölvu til að skrifa greinargerðina en hver hópur skrifar saman 

eina greinargerð og skilar til kennara. 
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Námsmat:   

Við mat á verkefninu er notast við mat kennara þar sem hann fer yfir greinargerð 

nemendanna. Í bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum að 

nemendur læri á bls. 202 má finna mjög skýra og greinagóða töflu sem kennari getur notast 

við þegar hann metur greinargerð nemendanna. 
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IV. Eyddu ekki því sem þú átt ekki 

 

Ég tók bara lán og þá var ekkert mál að kaupa bílinn 

 

Að taka lán felur í sér lagalega skuldbindingu. Maður er skuldbundinn til að borga af láninu í 

ákveðinn tíma eftir að maður tekur lán. En hvað gerist á meðan maður er að borga af láninu? Í 

þessu verkefni eru nemendur að skoða lán fyrir mismunandi hlutum, í hverju það felst og 

hvernig það fer fram. Einnig þurfa nemendur að velta fyrir sér hugtökunum vanskil, 

innheimtukostnaður, fjárnám og gjaldþrot. 

 

Markmið: 

  Að nemandi viti hvað felist í því að taka lán. 

 Að nemandi átti sig á því hvaða áhrif það hefur að taka lán. 

 

Framkvæmd: 

Kennari skal skipta nemendahóp sínum í litla hópa þar sem þrír til fjórir nemendur eru saman 

í hópi. Hver hópur fær úthlutað eða velur sér sjálfur, fer eftir því hvað kennari kýs, eitthvað 

sem hann ætlar að taka lán fyrir. Hóparnir verða að afla sér upplýsinga um hversu mikinn 

pening þeir þurfa, hversu hátt lán þeir þurfa að taka, hversu lengi þeir ætla að borga af láninu 

o.s.frv. Hóparnir skrifa síðan skýrslu um lántökuna sína þar sem eftirfarandi grunnupplýsingar 

þurfa að koma fram: Fyrir hverju tóku þeir lán? Hvað kostar það sem þeir tóku lán fyrir? 

Hversu hátt lán ætla þeir að taka? Hversu lengi ætla þeir að borga af láninu? Hversu mikið 

þurfa þeir að borga og hversu mikið enda þeir á að borga þegar þeir hafa borgað af öllu 

láninu? 

 

Kennsluaðferð:  

Kennsluaðferðin efnis- og heimildakönnun er notuð við vinnu þessa verkefnis. Aðferðin 

byggist á því að nemandi fær það verkefni að afla upplýsinga um tiltekið viðfangsefni, í þessu 

tilfelli eitthvað sem hann ætlar að taka lán fyrir. Hópurinn aflar upplýsinga um efnið og þegar 

hann hefur unnið úr efninu skilar hann því með formlegum hætti eða í formi skýrslu í þessu 

verkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 131–132). 
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Kennslugögn:  

Nemendur verða að hafa aðgang að reiknivél, stílabók og skriffærum. Einnig þurfa nemendur 

að hafa aðgang að tölvu til að geta skrifað skýrsluna. Nemendur verða að hafa aðgang að I 

nternetinu til að afla sér upplýsinga en til eru margar heimasíður þar sem hægt er að reikna út 

mismunandi lán. 

 

Námsmat:   

Notast er við mat kennara þegar meta á verkefnið. Kennari fær skýrslur frá nemendum sínum 

og les yfir þær og metur. Gott getur verið að einblína á einhvern einn þátt, eins og t.d. 

upplýsingaöflun og má finna skýra töflu um mat kennara á upplýsingaöflun í bókinni 

Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum að nemendur læri á bls. 193–194.  
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