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Ágrip	

Skólum	ber	að	mennta	öll	börn	á	árangursríkan	hátt.	Þeir	skulu	stuðla	að	alhliða	þroska	
og	velferð	nemenda	sinna	og	senda	þá	reiðubúna	út	í	samfélagið.	Ábyrgðin	er	mikil	og	því	

hef	ég	búið	til	kennsluefni	til	að	auðvelda	kennurum	starfið	og	stuðla	að	vellíðan	nemenda.	

Efnið	innleiðir	heimspeki,	hugleiðslu	og	hamingju	í	kennslu	í	1.	og	2.	bekk	og	samanstendur	
af	þrjátíu	tilbúnum	kennsluáætlunum	í	formi	spjalda	til	notkunar	í		heimakrók.	Í	heimakrók	

ríkir	heimilislegt	andrúmsloft	sem	byggir	upp	traust	og	öryggi	ásamt	því	að	stuðla	að	vellíðan	

og	opinskáum	umræðum.	Tíu	fyrstu	spjöldin	í	Út	fyrir	kassann	taka	fyrir	heimspekileg	

viðfangsefni.	Heimspeki	með	börnum	stuðlar	að	auknu	lýðræði	innan	skólastofunnar,	
samskiptahæfni	og	sjálfstæðri,	gagnrýnni	hugsun	nemenda.	Næstu	spjöld	geyma	hugleiðslur	

sem	kennari	les	fyrir	nemendur.	Hugleiðsla	bætir	líðan	og	hegðun	nemenda	og	dregur	úr	
streitu	nútímalífs.	Á	seinustu	spjöldunum	er	að	finna	fjölbreytt	viðfangsefni	sem	tengjast	
hamingjukennslu.	Hún	er	einnig	mikilvæg	í	grunnskóla	til	að	nemendur	öðlist	heilbrigða	

sjálfsmynd	og	læri	að	eiga	í	jákvæðum	samskiptum	við	sig	og	aðra.	Færnin	sem	nemendur	
tileinka	sér	í	þessari	kennslu	er	ekki	síður	mikilvæg	en	greindarvísitala	og	reynist	hún	

nemendum	vel	í	skólanum,	sem	og	utan	hans.	Greinargerð	þessi	fjallar	nánar	um	gildi	

heimspekinnar,	hugleiðslunnar	og	hamingjunnar.	Þar	er	einnig	að	finna	ráð	til	kennara	sem	

hyggjast	nota	þetta	kennsluefni.	
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Formáli	

Þegar	ég	hugsa	til	framtíðar	minnar	sem	kennara	hlakka	ég	mest	til	þess	að	eiga	í	ríkulegum	

samræðum	við	nemendur	mína.	Ég	vil	skapa	jákvætt	andrúmsloft	innan	kennslustofunnar	og	

stuðla	að	nánu	sambandi	milli	allra	innan	hennar.	Með	þetta	að	leiðarljósi	bjó	ég	til	

kennsluefni	sem	eykur	jákvæð	samskipti	og	dregur	úr	streitufullu	umhverfi	skólans.	Ég	hef	

sjálf	upplifað	mikinn	kvíða	á	lífsleiðinni	og	geri	mér	því	grein	fyrir	mikilvægi	þessarar	kennslu.	

Ég	hef	fengið	ómetanlegan	stuðning	við	gerð	þessa	verkefnis.	Ég	vil	þakka	Höllu	Jónsdóttur	
fyrir	góða	leiðsögn,	móður	minni,	Þórdísi	Edwald,	og	bróður	mínum,	Bjarka,	fyrir	yfirlestur	og	

ábendingar.	Einnig	vil	ég	þakka	afa	mínum,	Þorvaldi	Jónassyni,	fyrir	að	ljá	mér	undraverðu	

teiknihæfileika	sína.	Síðast	en	ekki	síst	þakka	ég	Maríu	Björk	Einarsdóttur	fyrir	andlegan	
stuðning	og	ófáar	samverustundir	á	bókasafninu.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	

Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	samkvæmt	

bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	
um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	
með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	

staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	8.	maí	2018	

Margrét	Ármannsdóttir	
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1 Inngangur		

	„Grunnskólum	er	skylt	að	mennta	öll	börn	á	árangursríkan	hátt.“ 

Ekki	er	lítið	á	kennara	lagt.	Hlutverk	þeirra	verður	æ	stærra	með	hverju	árinu	svo	það	

virðist	nær	ómögulegt	að	komast	yfir	allar	þær	skyldur	sem	þeim	er	falið.	Aðalnámskrá	

grunnskóla	kveður	á	um	menntunarhlutverk	grunnskólans,	auk	ótal	atriða	sem	kennarar	

þurfa	að	huga	að	við	kennslu.	Þar	kemur	meðal	annars	fram	að	fjölbreytt	viðfangsefni	og	
starfshættir	skulu	vera	til	staðar	svo	kennarar	geti	komið	sem	best	til	móts	við	ólíka	

nemendur.	Það	er	á	þeirra	ábyrgð	að	stuðla	að	alhliða	þroska,	velferð	og	menntun	allra	

nemenda	sinna	en	nemendurnir	eru	eins	ólíkir	og	þeir	eru	margir.	Himinn	og	haf	geta	verið	á	
milli	getustigs	nemenda	í	sama	bekk	og	ekki	má	búast	við	því	að	ein	nálgun	á	viðfangsefni	

henti	þeim	öllum.	Kennarar	miðla	ekki	einungis	þekkingu	heldur	ber	þeim	samkvæmt	

aðalnámskrá	að	örva	starfsgleði	nemenda,	efla	frjóa	hugsun	þeirra	og	sjá	til	þess	að	þeir	

tileinki	sér	heilbrigða	lífshætti.	Auk	þess	skulu	þeir	leitast	við	að	skapa	góðan	skólabrag,	
réttlátar	vinnureglur	og	hvetjandi	námsumhverfi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Tekið	er	

undir	þetta	í	29.	grein	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna,	þar	sem	segir	að	menntun	skuli	
beinast	að	því	að	rækta	persónuleika,	hæfileika	og	andlega	og	líkamlega	getu	barns	
(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	I	hluti/1989).	Vissulega	eru	þetta	

verðug	markmið	—	skólar	og	kennarar	ættu	að	huga	að	mótun	heildstæðra	einstaklinga	—	
en	ekki	eru	þau	umfangslítil.	Er	yfir	höfuð	hægt	að	styðja	við	námshvöt,	námsgleði	og	
menntun	allra	nemenda?	Það	kemur	ekki	á	óvart	að	kennarar	finni	fyrir	streitu	í	starfi.	En	

þeir	eru	ekki	einir	um	að	finna	fyrir	streitu	í	skólaumhverfinu. 

Lífsmáti	okkar	er	hraður	og	skólinn	er	langt	frá	því	að	vera	rólegur	staður.	Umboðsmaður	

barna	rannsakaði	líf	íslenskra	barna	árið	2003	en	rannsóknin	leiddi	í	ljós	að	íslensk	börn	lifa	
streitufullu	lífi.	Tími	þeirra	er	þétt	skipulagður	og	milli	þess	að	vera	í	skóla	og	ýmsum	

tómstundum	virðist	sem	þau	fái	ekki	nægilega	hvíld	(Anna	Lilja	Þórisdóttir,	2004).	Börn	og	
unglingar	eiga	því	á	mikilli	hættu	að	þróa	með	sér	einkenni	kvíða.	Samkvæmt	bandarískri	

rannsókn	munu	um	fimmtán	til	tuttugu	prósent	barna	og	ungmenna	upplifa	kvíðaröskun	af	

einhverju	tagi	á	sinni	lífstíð.	Þetta	ber	að	líta	alvarlegum	augum	því	kvíði	í	bernsku	hefur	

langvarandi	áhrif.	Þeir	sem	þróa	með	sér	kvíða	á	yngri	árum	eru	líklegir	til	að	glíma	við	hann	
alla	ævi.	Þetta	hefur	ekki	einungis	áhrif	á	félagslegan	þroska	heldur	hefur	kvíði	í	ungmennum	

forspárgildi	um	kvíðaröskun,	þunglyndi,	fíkniefnaneyslu	og	sjálfsvígshættu	á	efri	árum	

(Beesdo,	K.,	Knappe,	S.	og	Pine,	D.S.,	2009).	 
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Flestir	streituvaldar	barna,	eða	um	36	prósent,	tengjast	skólanum,	einkunnum	og	

heimavinnu.	Einnig	geta	samnemendur	valdið	gríðarlegri	streitu	með	stríðni	og	sögusögnum	

(Lantieri,	2012,	bls.	27-33). 

Með	allt	þetta	í	huga	ákvað	ég	að	búa	til	kennsluefni	til	notkunar	í	1.	-	2.	bekk	sem	

auðveldaði	kennurum	starfið	og	stuðlaði	að	vellíðan	nemenda	í	senn.	Út	fyrir	kassann	er	

samansafn	þrjátíu	kennsluáætlanna	til	að	nota	í	heimakrók	skólastofunnar.	
Kennsluáætlanirnar	snúa	að	þremur	þáttum:	heimspeki	með	börnum,	hugleiðslu	með	

börnum	og	því	sem	ég	kýs	að	kalla	hamingjukennslu.	Efninu	er	ætlað	að	mynda	nánd	í	

kennslustofunni,	þjálfa	nemendur	í	að	takast	á	við	raunveruleg	vandamál	svo	sem	kvíða	og	

mynda	sér	sjálfstæðar	skoðanir.	Þetta	skilar	sér	í	vellíðan	allra	innan	kennslustofunnar	og	
miðar	að	því	að	móta	heildstæða	einstaklinga	sem	geta	tekið	þátt	í	samfélaginu.	

Tilfinningaleg	færni	getur	talist	jafn	mikilvæg	og	greindavísitala	þegar	fjallað	er	um	

heilbrigðan	þroska	og	velgengni	í	lífinu. Vinna	sem	aðstoðar	börn	við	að	byggja	upp	góða	
félagslega	og	tilfinningalega	færni	hefur	gríðarleg	áhrif	á	heilsu	þeirra	og	vellíðan	til	lengdar.	

Rannsóknir	leiða	í	ljós	að	þeim	börnum	sem	hafa	fengið	slíka	kennslu	gengur	betur	í	skóla	og		
þau	sýna	síður	áhættuhegðun	þegar	þau	verða	eldri	(Lantieri,	2012,	bls.	27-33).	 

 

Greinagerð	þessi	samanstendur	af	sjö	köflum	að	meðtöldum	inngangi	og	niðurlagi.	Hér	á	

eftir	verður	fjallað	lítillega	um	heimakrókinn,	tilgang	hans	og	æskilega	uppbyggingu.	Þar	á	

eftir	koma	fræðilegir	kaflar	um	heimspeki,	hugleiðslu	og	hamingju,	í	þessari	röð,	og	loks	kafli	
með	ráðum	til	kennara. 

Rannsóknarspurning	mín	hljómar	svo:	Hvernig	má	nýta	kennslu	í	heimspeki,	hugleiðslu	

og	hamingju	til	að	stuðla	að	velferð	og	heildstæðri	menntun	nemenda	og	draga	úr	streitu	

kennara?	Ég	mun	notast	við	fræðilegar	heimildir	til	að	rannsaka	viðfangsefnin	nánar,	

ávinning	þess	að	nota	þau	í	kennslu	og	hvernig	sé	best	að	haga	henni.	Niðurstöðurnar	nota	
ég	í	framhaldi	til	að	setja	saman	kennsluefni	sem	er	áhrifaríkt,	skemmtilegt	og	auðvelt	í	

notkun.		 
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2 Heimakrókur	

Í	skólum	skal	lögð	rækt	við	námsumhverfi	og	samskipti.	Þessir	þættir	stuðla	að	almennri	
menntun	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Kennslustofan	skal	vera	örvandi	fyrir	nemendur.	

Allir	nemendur	verða	að	upplifa	sig	sem	hluta	af	bekknum	og	finnast	þeir	eiga	heima	þar.	

Orð,	myndir,	litir	o.s.frv.	skreyta	stofuna	og	stuðla	að	námsgleði	hjá	nemendum.	Nauðsynlegt	
er	að	bjóða	nemendum	upp	á	annað	en	að	sitja	við	borð	allan	daginn	og	því	skal	

námsumhverfi	vera	fjölbreytt.	Það	stuðlar	meðal	annars	að	aukinni	samskiptagreind	og	

einstaklingsmiðuðu	og	skapandi	námi	(Armstrong,1994).	Með	því	að	búa	til	huggulegt	

andrúmsloft	byggjum	við	upp	traust	og	öryggi.	Heimakrókur	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	að	
skapa	þetta	andrúmsloft. 

Heimakrókur	er	algengt	fyrirbæri	í	skólastofum	landsins.	Hann	er	samkomustaður	

kennara	og	nemenda	og	finnst	í	flestum	heimastofum	nemenda	í	1.,	2.,	og	3.	bekk.	Það	þarf	

ekki	að	vera	flókið	að	koma	upp	heimakrók.	Þeir	eru	einfaldlega	notalegt	skot	sem	inniheldur	
gjarnan	teppi	og	púða.	Krókurinn	er	mest	notaður	í	upphafi	dags,	upphafi	kennslustundar	

eða	í	lok	dags.	Í	sumum	tilvikum	fer	heil	kennslustund	fram	í	króknum.	Hann	má	nota	til	að	
gefa	fyrirmæli,	rifja	upp	og	í	stuttar	innlagnir	en	nýting	hans	og	gagnsemi	þarf	ekki	að	
einskorðast	við	það.	Umræður	um	málefni	líðandi	stundar,	líðan	nemenda	og	margt	fleira	

geta	átt	sér	stað	í	króknum	en	það	er	í	þessum	umræðum	sem	hann	hefur	mest	áhrif	(Anna	
Kristín	Sigurðardóttir	og	Gunnhildur	Óskarsdóttir,	2012).	 

Samveran	í	króknum	skapar	heimilislegt	og	óformlegt	andrúmsloft	og	myndar	þéttara	og	

persónulegra	samband	milli	þeirra	sem	eru	í	honum.	Þetta	stuðlar	að	góðum	anda,	vellíðan	

og	opinskáum	umræðum	í	kennslustofu.	Í	þessu	umhverfi	fá	nemendur	tækifæri	til	að	tjá	sig	

og	læra	hver	af	öðrum.	Einnig	geta	nemendur	leitað	í	krókinn	þegar	þeir	þurfa	á	næði	að	
halda	(Elín	G.	Ólafsdóttir,	2004). 
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3 Heimspeki	

Hvað	er	heimspeki?	Getum	við	kennt	börnum	heimspeki?	Hvernig?	Til	hvers?	Hér	á	eftir	
verður	leitast	við	að	svara	þessum	spurningum.		

	

Heimspeki	byrjar	þegar	við	spyrjum	„hvers	vegna?”	Þeir	sem	eru	forvitnir	eru	í	eðli	sínu	

heimspekingar	en	þetta	á	við	um	flest	börn	(Ian	Morris,	2012). 

Margir	fræðimenn	hafa	komið	að	því	að	móta	heimspeki	fyrir	börn.	Eitt	af	

grundvallarhugtökum	Johns	Deweys	er	lýðræði	en	það	samtvinnast	heimspekinni	

óneitanlega.	Dewey	lýsti	heimspeki	sem	einskonar	lífstíl	sem	á	rætur	í	samskiptum	og	
samvinnu	við	aðra.	Til	að	tileinka	sér	lýðræðislegan	lífsmáta	er	mikilvægt	að	einstaklingur	

geti	myndað	sér	eigin	skoðun	án	áhrifa	frá	öðrum.	Samskipti	eru	kjarninn	í	heimspeki	

Deweys,	sem	bendir	á	að	sá	sem	ekki	getur	rætt	við	aðra	getur	ekki	rætt	við	sjálfan	sig.	Ef	

skóli	á	að	teljast	lýðræðislegur	skulu	samræður	vera	í	fyrirrúmi.	Dewey	óskaði	þess	að	
nemendur	gætu	nýtt	reynslu	úr	skólanum	í	samfélaginu	og	gætu	jafnframt	nýtt	reynslu	sína	

utan	skólans	í	skólanum.	Með	öguðum	samræðum	í	skólastarfi	má	skapa	hjá	nemendum	
venjur	sem	nýtast	þeim	í	lýðræðislegu	samfélagi	(Halla	Jónsdóttir,	2010).	Matthew	Lipman	er	
talinn	einn	helsti	upphafsmaður	heimspeki	fyrir	börn.	Áhugi	hans	á	viðfangsefninu	kviknaði	á	

áttunda	áratug	seinustu	aldar.	Hann	hafði	áhyggjur	af	áhugaleysi	nemenda	og	vanda	þeirra	
við	að	móta	rök.	Hann	vildi	leggja	aukna	áherslu	á	sjálfstæða	hugsun	nemenda.	Hann	mótaði	
kenningu	um	heimspekilegar	samræður	byggðar	á	verkum	Deweys,	Vygotskys,	Meads	og	

Buchlers.	Verk	hans	vöktu	athygli	margra	fræðimanna	og	hafa	ótal	rit	um	heimspeki	fyrir	
börn	verið	skrifuð	síðan	(Välitalo,	Juuso	&	Sutinen,	2016).	 

Þó	fjölmargir	fræðimenn	séu	hlynntir	þessari	iðkun	kunna	aðrir	að	efast	um	það	hvort	

börn	geti	í	raun	tekið	þátt	í	heimspekilegri	umræðu	af	einhverju	viti	og	hlotið	merkingarbæra	

menntun	af.	Þetta	eru	óþarfa	áhyggjur.	Börn	eru	opnar,	spyrjandi,	forvitnar	mannverur	með	
innrætta	kunnáttu	í	heimspeki.	Hana	má	rækta	rétt	eins	og	aðra	vitsmunalega	þætti.	Það	er	

að	segja,	ef	þessi	kunnátta	er	ekki	bæld	niður	og	gleymd.	Fullorðnir	móta	börn,	segja	þeim	til	

og	kenna	þeim	muninn	á	réttu	og	röngu.	Kannski	þess	vegna	eiga	þeir	þess	vegna	erfitt	með	

að	bera	virðingu	fyrir	þeim.	Vegna	reynsluleysis	og	aldurs	er	auðvelt	að	vanmeta	börn	og	
hunsa	skoðanir	þeirra	(Janusz	Korczak,	1993,	bls.139-142)	en	fullorðnir	eru	ekki	æðri	börnum	

þegar	það	kemur	að	heimspeki.	Ef	við	gefum	okkur	að	heimspeki	sé	leitin	að	hamingju	virðist	

augljóst	að	börn	sækjast	alveg	jafn	mikið	í	hana	og	fullorðnir.	Forvitni	og	þörfin	fyrir	að	vera	
hamingjusöm	eru	tveir	lykilþættir	heimspekinnar	en	þeir	eru	börnum	ekki	ókunnugir	(Robert	
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J.	Mulvaney,	1993,		bls.	346-351).	Það	sem	heimspekingar	gera	meðvitað	með	fyrirhöfn	og	

aga	er	afar	nálægt	því	sem	börn	gera	ómeðvitað.	Að	hugsa	heimspekilega	er	þeim	eins	

eðlislægt	og	að	leika	sér	(Gareth	B.	Matthews,	1993,	bls.	274-280).	Þó	ekki	séu	öll	börn	
heimspekingar,	þá	voru	allir	heimspekingar	eitt	sinn	barn.	Í	mörgum	tilfellum	eru	skoðanir	

heimspekinga	mótaðar	út	frá	skoðunum	sem	þeir	höfðu	í	æsku.	Samkvæmt	Lipman	hafa	

börn	mikla	hæfni	til	þess	að	taka	þátt	í	heimspekilegri	umræðu	og	gera	það	af	ánægju.	Hann	
segir	að	það	sé	aðeins	þegar	við	neitum	að	viðurkenna	skynsemi	barna	sem	við	útilokum	

heimspekilegrar	samræður	við	þau.	Ef	við	getum	ekki	átt	í	heimspekilegum	samræðum,	

útilokum	við	að	börnin	öðlist	dýpri	skilning	á	menntun	sinni.	Þá	erum	við	búin	að	tryggja	

fáfræði,	ábyrgðarleysi	og	meðalmennsku	í	samfélaginu.	Bæta	þarf	viðhorf	í	garð	heimspeki	
barna	svo	ekki	sé	komið	fram	við	þau	á	yfirlætislegan	hátt		(Matthew	Lipman,	1993,	bls.	143-

148).		

	Það	virðist	því	fullkomlega	ljóst	að	börn	geti	tekið	þátt	í	heimspeki.	En	afhverju	ættum	
við	að	kenna	hana	í	skóla? 

Heimspeki	stuðlar	að	auknu	lýðræði	með	djúpri	umfjöllun	um	flókin	og	umdeild	efni,	svo	

sem	frelsi	og	réttlæti.	Hún	þjálfar	nemendur	í	gagnrýnni,	skapandi	og	samkenndarhugsun.	
Við	ættum	að	telja	börn	hæf	til	að	taka	þátt	í	eigin	lærdómi	og	þroska.	Börn	hafa	einstaka	
hugsun	og	viðhorf.	Það	er	eitt	helsta	hlutverk	heimspekinnar	að	afhjúpa	þennan	eiginleika	

(Välitalo,	Juuso	&	Sutinen,	2016).	Samræður	kennara	og	nemenda	eru	mikilvægar	til	þess	að	
menntun	geti	átt	sér	stað.	Merkingarbær	samskipti	eru	þekkingarmótandi	og	gildismótandi.	
Þau	stuðla	að	velferð,	námi	og	menntun.	Samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla	skal	stuðla	að	

víðsýni	hjá	nemendum	í	skóla	og	leggja	grundvöll	að	frumkvæði	og	sjálfstæðri	hugsun	
nemenda.	Þar	er	einnig	lögð	áhersla	á	eflingu	siðferðisþroska.	Nemendur	þurfa	að	geta	tekið	
siðferðislega	afstöðu	til	álitamála	og	virða	rétt	hvers	og	eins	til	tjá	sínar	skoðanir.	Nemendur	

eiga	að	þjálfast	í	því	að	ígrunda	eigin	hugsanir	og	færa	rök	fyrir	máli	sínu,	bæði	töluðu	og	
rituðu.	Það	er	skylda	kennara	að	gefa	þeim	tækifæri	til	þess	og	þar	með	efla	gagnrýna	

rökhugsun	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Til	viðbótar	eiga	börn	hreinlega	rétt	á	að	mynda	

sér	skoðanir	og	láta	þær	í	ljós.	Kveðið	er	á	um	það	í		Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	

(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	I	hluti/1989).	Heimspekilegar	
umræður	má	nota	til	að	þróa	ýmsar	dyggðir	hjá	nemendum.	Það	krefst	hugrekki	og	

heiðarleika	að	tjá	raunverulegar	skoðanir	sínar.	Auðmýkt	felst	í	virðingu	fyrir	öðrum	og	því	að	

fylgja	umræðuefninu.	Auk	þess	þjálfa	nemendur	rökvísi	sína	í	samræðum	þar	sem	þeir	færa	

rök	fyrir	sínu	máli	og	hlusta	á	og	greina	rök	annarra.	Með	því	að	ræða	við	aðra	fá	nemendur	

tækifæri	til	að	setja	sig	í	spor	annarra,	skynja	líðan	þeirra	og	koma	því	til	skila	til	viðkomandi	

(Halla	Jónsdóttir,	2010).	Heimspeki	eykur	hugsun	nemenda	og	stuðlar	að	því	siðferðislega	

samfélagi	sem	við	sækjumst	flest	eftir	(James	F.	Herndon,	1993,	bls	65-70). 
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Til	að	vönduð	heimspekikennsla	geti	átt	sér	stað	er	að	mörgu	að	hyggja.	Ýmsir	þættir	

geta	valdið	erfiðleikum	í	heimspekilegum	samræðum.	Til	að	tryggja	farsælar	samræður	skulu	

allir	nemendur	fá	tækifæri	til	að	tjá	sig	og	veita	þeim	sem	er	að	tala	athygli.	Samræðurnar	

skulu	eiga	sér	stað	hjá	nemendum	með	kennarann	á	hliðarlínunni.	Sjaldnast	heppnast	frjálsar	

samræður	hjá	börnum	sem	eru	óvön	heimspeki	og	því	að	hlusta	á	hvert	annað.	Nokkrar	

grunnreglur	eru	því	mikilvægar	til	að	halda	samræðum	skipulegum	og	merkingarbærum. 

 

Það	er	ýmislegt	sem	kennari	getur	gert	til	að	draga	athygli	barnanna	að	öðrum	

þáttakendum	og	tryggja	flæði	í	samræðunum.	Þegar	einn	nemandi	hefur	sagt	sitt	getur	hann	

til	dæmis	beint	umræðunni	að	næsta	nemanda	sem	vill	tjá	sig	og	þannig	koll	af	kolli.	Þá	þarf	

kennarinn	ekki	að	skipta	sér	af	óþarflega	mikið	heldur	einungis	ef	athugasemdir	nemenda	
eru	ekki	í	takt	við	umræðuna.	Önnur	leið	til	að	setja	nemendur	í	aðalhlutverk	er	að	útvega	

þeim	miða	með	spurningum.	Þannig	bera	þeir	ábyrgð	á	að	kynna	nýtt	umræðuefni.	Miðarnir	
geta	verið	merktir	með	númerum	til	að	tryggja	flæði.	Þá	getur	kennari	beðið	um	næsta	

númer	þegar	hann	telur	efnið	vera	fullrætt.	Á	meðan	börn	eru	að	venjast	heimspekikennslu	
þarf	ekki	að	nýta	heila	kennslustund	í	umræður.	Þess	í	stað	má	vinna	einhverskonar	verkefni	
þar	sem	börnin	teikna,	skrifa	eða	velja	svör	við	heimspekilegum	viðfangsefnum.	Einnig	má	

brjóta	umræðurnar	upp	í	minni	hópa	svo	allir	séu	virkir	(Ruth	E.	Silver,	1993,	bls.	503-509).	
Ekki	skal	vanmeta	hlutverk	sögubóka	í	heimspeki.	Börn	hafa	gaman	að	sögum	og	geta	

hlustað	á	sömu	söguna	aftur	og	aftur.	Þessi	þörf	fyrir	endurtekningu	er	ekki	merki	um	að	þau	

standi	í	stað.	Þvert	á	móti	er	hún	nauðsynleg	til	þess	að	kanna	og	aðlagast	umhverfinu,	
sérstaklega	menningarlegu	umhverfi	barnsins.	Við	sögulestur	leggur	barnið	mikla	rækt	við	að	

skilja	muninn	á	raunveruleikanum,	framsetningu	hans,	möguleikum	og	draumórum.	Svona	

sækjast	börn	eftir	þýðingarmikilli,	þroskandi	og	auðgandi	reynslu	(Ernest	G.	Schachtel,	1993,	

bls.	264-266).	Eftir	samræður	getur	reynst	nytsamlegt	að	íhuga	með	nemendum	hvernig	
gekk	og	hvað	hefði	mátt	betur	fara.	Hér	er	óþarfi	að	nefna	nöfn	heldur	taka	þeir	gagnrýni	til	

sín	sem	eiga	(Ruth	E.	Silver,	1993,	bls.	503-509). 

Hlutverk	heimspekings	er	einfaldlega	að	spyrja	spurninga.	Hlutverk	kennarans	er	að	örva	

nemendur	til	að	spyrja	og	láta	þá	hafa	eitthvað	áhugavert	til	að	skoða	eða	gera.	Kennara	ber	

einnig	að	kenna	nemendum	að	leita	sönnunargagna,	beita	gagnrýnni	og	sjálfstæðri	hugsun	

(ekki	trúa	því	að	eitthvað	sé	rétt	því	einhver	með	kennivald	sagði	það),	skoða	fleiri	möguleika	
og	skilja	að	ekkert	eitt	er	rétt	fyrir	alla	í	öllum	aðstæðum.	Nemendur	þurfa	að	læra	að	eiga	í	

skynsamlegum	samræðum	og	ekki	útiloka	umræður	um	tiltekið	viðfangsefni,	hafna	rökum	

annarra	vegna	þess	hver	á	í	hlut	eða	reyna	að	setja	röksemdafærslu	annarra	upp	sem	
fáránlega	(Ian	Morris,	2012).	 



14	

 

Til	að	nemendur	treysti	sér	til	að	taka	þátt	í	samræðum	þurfa	aðstæður	að	vera	þannig	

að	nemendum	líði	vel	og	allir	fá	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri.	Koma	þarf	þeim	í	

skilning	um	að	svör	þeirra	geti	ekki	verið	rétt	eða	röng	heldur	eigi	öll	viðhorf	rétt	á	sér.	

Sömuleiðis	að	í	samræðum	berum	við	virðingu	fyrir	hvert	öðru	og	sýnum	tillitssemi.	Allir	fái	

tækifæri	til	þess	að	tjá	sig	því	skoðanir	allra	séu	mikilvægar	(Halla	Jónsdóttir,	2010).	

Heimspekilegar	umræður	geta	ekki	átt	sér	stað	ef	þeim	er	stýrt	af	pólitík	eða	trúarbrögðum.	

Þær	skulu	einungis	vera	í	þágu	heimspekinnar	sjálfrar.	Heimspeki	gefur	börnum	tækifæri	á	
frjálsum	umræðum	og	skilningi	í	skólanum,	þar	sem	annars	ríkir	takmarkað	frelsi.	Einnig	

gagnast	hún	kennurum	á	þann	hátt	að	þeir	öðlast	nýtt	sjónarhorn	og	kynnast	nýjum	

skoðunum	(Välitalo,	Juuso	&	Sutinen,	2016). 

 

Börn	þurfa	að	upplifa	að	kennarinn	hlusti	á	og	beri	virðingu	fyrir	skoðunum	þeirra	og	

athugasemdum.	Mikilvægt	er	að	koma	fram	við	þau	eins	og	sjálfstæðar,	hugsandi	verur.	
Sjónarhorn	þeirra	á	heiminn	er	gjörólíkt	því	sem	fullorðnir	hafa.	Því	má	líta	svo	á	að	þau	séu	

að	kenna	okkur	(Janusz	Korczak,	1993,	bls.139-142). 
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4 Hugleiðsla	

Til	þess	að	kenna	hugleiðslu	í	skólum	þarf	fyrst	að	gera	sér	grein	fyrir	nytsemi	hennar.	Hér	er	
að	finna	umfjöllun	um	hina	fjölmörgu	kosti	hugleiðslu	og	hagnýt	ráð	til	að	nota	hana	í	

kennslu.		

	

Skólar	eru	iðandi	og	annasamir	staðir	sem	geta	valdið	streitu	hjá	bæði	nemendum	og	

kennurum.	Börn	nú	á	dögum	alast	upp	við	mikinn	hraða,	aukinn	skjátíma	og	minni	mannleg	

tengsl.	Aukinn	skjátími	barna	dregur	úr	skapandi	leik,	grefur	undan	samskiptum	við	jafnaldra,	

sem	og	fullorðna,	og	hefur	neikvæð	áhrif	á	nám,	virkni	og	svefn.	Verkfærin	sem	börn	hafa	til	
að	takast	á	við	kvíða	og	streitu	í	daglegu	lífi	eru	gríðarlega	takmörkuð.	Því	þurfa	kennarar	í	

nútímasamfélagi	ekki	aðeins	að	huga	að	agastjórnun	og	fjölbreytni	í	kennslu	heldur	einnig	að	
leggja	aukna	áherslu	á	tilfinningalega	heilsu	barna	til	að	tryggja	vellíðan	þeirra	(Erwin,	E.	J.,	
Robinson,	K.A.,	McGrath,	G.	S.	og	Harney,	C.	J.,	2017).	Áhrifin	speglast	í	kennurum,	þar	sem	

bætt	líðan	og	hegðun	hjá	nemendum	dregur	úr	streitu	kennara.	Ein	leið	til	að	bæta	líðan	og	
hegðun	nemenda	er	kennsla	í	hugleiðslu	og	núvitund.	Ef	til	tekst	að	innleiða	kyrrð	í	líf	

nemenda	gæti	það	virkað	sem	móteitur	gegn	óheilsusamlegum	hraða	nútímalífs	(Ian	Morris,	

2012).	 

 

Kostir	hugleiðslu	virðast	nánast	ótæmandi.	Það	eru	skýr	tengsl	milli	lífeðlislegrar	og	

andlegrar	streitu	og	skertrar	starfsemi	ónæmiskerfisins.	Ásamt	sterkara	ónæmiskerfi	eru	
jákvæðu	áhrifin	sem	fylgja	kyrrð	og	slökun	til	að	mynda	minni	streita	og	aukin	sköpunargleði	

(Ian	Morris,	2012).	Með	hugleiðslu	efla	börn	sjálfsvitund,	sjálfskilning,	slökun,	einbeitingu	og	
samskiptahæfni.	Því	meiri	ró	sem	þau	upplifa,	því	betur	finna	þau	fyrir	jafnvægi	og	tilgangi	

innra	með	sér	sem	styrkir	þau	gegn	oförvun	nútímalífs	(Lantieri,	2012,	bls.	27-33).	Auk	þess	

má	nota	hugleiðslu	til	að	kljást	við	alls	kyns	heilsufarsvanda.	Nefna	má	kvíða,	þunglyndi,	

svefnleysi	og	almenna	vanlíðan	en	rúmur	þriðjungur	lyfja	sem	skrifað	er	upp	á	í	
Bandaríkjunum	eru	notaður	til	að	meðhöndla	andlega	streitu	(Condon,	2014).	Hugleiðsla	

hjálpar	fólki	að	draga	úr	neikvæðum	tilfinningum	og	takast	á	við	þunglyndi.	Þegar	við	beitum	

öndunaraðferðum	róast	líkami	okkar	og	heilinn	fær	skilaboð	um	að	hann	sé	öruggur	og	

hamingjusamur	(Ian	Morris,	2012).		

Hugleiðsla	stuðlar	að	félags-	og	tilfinningalegu	námi	en	það	hefst	á	unga	aldri.	Þá	læra	

börn	að	skilja	tilfinningar	og	hafa	stjórn	á	þeim,	sýna	samúð,	eiga	í	jákvæðum	samböndum	og	

taka	skynsamlegar	ákvarðanir.	Á	þessum	tíma	þróast	einnig	sjálfstjórn,	sem	er	mikilvægur	
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þáttur	í	heilsu	barna	og	vellíðan.	Þetta	er	stjórn	á	eigin	hegðun,	gjörðum,	hugsunum	og	

tilfinningum.	Þessi	færni	sem	við	lærum	í	bernsku	mótar	samskipti	okkar	í	út	ævina.	Börn	

sem	ná	tökum	á	þessu	standa	sig	ekki	einungis	betur	félagslega	heldur	gengur	þeim	líka	
betur	í	skóla	(Erwin,	E.	J.,	Robinson,	K.A.,	McGrath,	G.	S.	og	Harney,	C.	J.,	2017).	Loks	getur	

kennsla	í	hugleiðslu	hjálpað	kennurum	að	koma	til	móts	við	nemendur	með	sértæka	

örðugleika,	svo	sem	athyglisbrest	með	ofvirkni	(ADHD)	þar	sem	hún	hefur	jákvæð	áhrif	á	
einbeitingu	og	námsárangur	(Greenberg	og	Harris,	2012).	 

 

Hugleiðsla	á	sér	mörg	form	og	miðar	að	því	að	ná	fram	ýmis	konar	ástandi.	Gjarnan	er	

fjallað	um	núvitund.	Hún	snýst	um	að	veita	líðandi	stundu	athygli.	Þegar	við	stöldrum	við	

gefst	okkur	tækifæri	til	að	taka	eftir	því	sem	við	gáfum	ekki	gaum	áður.	Núvitund	er	
grundvöllur	að	velgengni	einstaklinga	og	tengslum	milli	þeirra.	Nemandi	sem	leggur	rækt	við	

að	efla	vitund	sína	hefur	sterkari	sjálfsmynd	og	á	jafnvel	betra	með	að	setja	sig	í	spor	
annarra.	Hugurinn	ver	ekki	miklum	tíma	í	nútíðinni	heldur	flöktir	hann	til	og	frá.	Þetta	getur	
valdið	kvíða.	Núvitund	snýst	um	að	skapa	okkur	athvarf	til	að	leita	í	þegar	tilfinningar	okkar	

virðast	yfirþyrmandi	og	þegar	umhverfið	krefst	þess	að	við	séum	stöðugt	að.	Hún	gefur	okkur	
tækifæri	til	að	stíga	til	baka	frá	hraða	og	ónæði	daglegs	lífs.	Dagleg	iðkun	núvitundar	þéttir	

hluta	heilans	sem	ber	ábyrgð	á	athygli,	ákvarðanatöku	og	minni	(Ian	Morris,	2012).	Eins	og	

áður	kom	fram,	nýtist	hugleiðsla	ekki	einungis	til	slökunar	heldur	má	nota	hugleiðslu	til	að	

rækta	jákvæða	félagslega	hegðun	og	kenna	um	dyggðir	og	tilfinningar,	svo	sem	samúð	og	

samkennd.	Þess	konar	hugleiðsla	miðar	að	því	að	þróa	óeigingjarna	eiginleika.	Þátttakendur	í	
rannsókn	um	kærleikshugleiðslu	fundu	fyrir	jákvæðum	andlegum	afleiðingum.	Þeir	upplifðu	

oftar	jákvæðar	tilfinningar,	til	að	mynda	skemmtun,	undrun,	þakklæti	og	ást,	en	þeir	sem	

stunduðu	ekki	reglulega	hugleiðslu.	Einnig	kom	fram	að	þátttakendur	mynduðu	nánari	

persónutengsl	við	aðra	og	áttu	í	jákvæðari	samskiptum	(Condon,	2014).		

 

Könnun	National	Kids	Poll		í	Bandaríkjunum	á	875	börnum	á	aldrinum	níu	til	þrettán	ára	

leiddi	í	ljós	að	börn	nefna	helst	þrjár	leiðir	til	þess	að	takast	á	við	kvíða	og	streitu	í	daglegu	

lífi.	Þessar	leiðir	eru	hreyfing,	að	hlusta	á	tónlist	og	að	horfa	á	sjónvarpið.	Fæstir	nefna	
aðferðir	sem	snúa	að	íhugun	(Lantieri,	2012,	bls.27-33).	Ekki	er	hægt	að	búast	við	því	að	börn	

slaki	á	og	einbeiti	sér	ef	þau	fá	enga	kennslu	í	því.	Kennsla	í	hugleiðslu	þarf	ekki	að	vera	

strembin.	Hugleiðsla	getur	átt	sér	stað	í	eina	mínútu	eða	þrjátíu.	Einungis	tíu	mínútur	af	
hugleiðslu	á	dag	hafa	sýnt	fram	á	verulegan	ávinning.	Að	halda	því	fram	að	einhver	geti	ekki	

hugleitt	má	líkja	við	að	segja	að	einhver	geti	ekki	andað,	einbeitt	sér	eða	slappað	af.	Með	

æfingu	geta	allir	róað	hugann	sinn.	 
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Fyrstu	skrefin	í	átt	að	hugleiðslu	og	nútvitund	geta	verið	að	nota	skynfærin	og	einbeita	

sér	að	því	sem	við	sjáum,	heyrum,	snertum,	smökkum	og	finnum	lykt	af.	Manneskja	með	

núvitund	tekur	eftir	hljóðum	og	lyktum	í	herberginu	og	finnur	hvernig	loftið	fer	inn	og	út	um	
nefið	þegar	hún	andar.		Þrjú	atriði	eru	mikilvægt	að	hafa	í	huga	við	hugleiðslu.	Fyrst	skal	finna	

þægilega	stöðu.	Síðan	skal	veita	djúpöndun	athygli.	Það	þriðja	til	að	hafa	í	huga	er	

þolinmæði.	Hugleiðsla	með	leiðsögn	(e.	guided	meditation)	hjálpar	huganum	að	slaka	á.	Þá	
er	unnið	með	samspil	jákvæðra	hugsana	og	róandi	tónlist.	Hún	er	byggð	upp	með	það	fyrir	

augum	að	hlustandi	einbeiti	sér	að	hljóðum	og	tæmi	hugann.	Einnig	má	nota	„möntrur”	til	að	

auka	einbeitingu.	Þetta	eru	einfaldar	staðhæfingar	sem	eru	endurteknar	í	hljóði	í	takt	við	

andardrátt.	Slík	staðhæfinging	gæti	til	dæmis	verið	„Ég	anda	inn,	ég	brosi”	og	„Ég	anda	út,	ég	
slaka	á”	(Buchanan,	2017).	Hugleiðsla	telst	farsæl	þegar	við	náum	ákveðnu	andlegu	ástandi	

og	hegðun	í	hversdagslegu	lífi,	ekki	einungis	á	meðan	hugleiðslunni	stendur.	Við	innleiðslu	

núvitundar	í	kennslu	skal	leitast	við	að	framkalla	niðurstöður	fyrir	hópinn	sem	og	
einstaklinginn.	Þá	skal	huga	að	uppbyggingu	bekkjaranda	ásamt	sjálfstrausti	einstaklingsins	
og	sjálfsvitund.	Í	vinnu	með	núvitund	skal	virkja	ímyndunarafl	og	sköpunargáfu	barna. 

Allir	hafa	aðgang	að	núvitund	og	hugleiðslu,	burtséð	frá	aldri,	kyni,	menningu	og	

námsstíl.	Allir	geta	stundað	hugleiðslu	og	auðvelt	er	að	nálgast	leiðbeiningar,	myndbönd,	

hljóðefni	og	fleira	sem	kemur	byrjendum	af	stað.	Æfingar	í	hugleiðslu	og	núvitund	má	nota	

hvar	og	hvenær	sem	er,	þær	eru	auðveldar	í	framkvæmd	og	hafa	strax	áhrif	(Erwin,	E.	J.,	
Robinson,	K.A.,	McGrath,	G.	S.	og	Harney,	C.	J.,	2017).	 
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5 Hamingja	

Við	eigum	það	ekki	til	að	hugsa	um	hamingju	sem	kennslufag.	Hins	vegar	er	gríðarlega	
mikilvægt	að	huga	að	hamingjukennslu	eins	og	sýnt	verður	fram	á	í	þessum	kafla.	

Margir	eru	þeirrar	skoðunar	að	menntun	snúist	um	kalda,	yfirfæranlega	færni	sem	nýta	má	á	

vinnumarkaði	og	nemendur	læra	ungir	að	einkunnir	séu	mælikvarði	á	velgengni	og	helsta	
markmið	námsins,	frekar	en	að	læra	til	þess	að	læra	(og	læra	að	læra).	Þetta	er	ekki	

raunverulegur	tilgangur	menntunar.	Okkur	ber	líka	að	kenna	hamingju	í	skólum,	þar	sem	slík	

kennsla	er	börnunum	fyrir	bestu	og	enn	fremur	eiga	þau	rétt	á	henni	(Ian	Morris,	2012).	

Kennarar	sem	vilja	tryggja	að	börn	séu	hamingjusöm	verða	að	gera	sér	grein	fyrir	mikilvægi	
slíkrar	kennslu.	Skólinn	á	að	hvetja	nemendur	til	að	gera	það	sem	er	þeim	merkingarbært	og	

veitir	þeim	hamingju.	Svo	virðist	sem	meiri	áhersla	sé	lögð	á	áþreifanlegan	árangur	en	ást	á	
náminu.	Velgengni	barna	í	lífinu	stafar	ekki	einungis	af	hárri	greindarvísitölu,	heldur	skiptir	
tilfinningagreind	gríðarlegu	máli.	En	hvað	geta	kennarar	gert	til	að	tryggja	vellíðan	og	góðan	

árangur?	Til	þess	er	nauðsynlegt	að	nemendur	hafi	markmið	og	verkefni	verða	að	hafa	
skýran	tilgang.	Börn	greina	skýrt	á	milli	vinnu	og	leiks	og	er	þeim	ljóst	að	menntun	þeirra	

snýst	um	vinnu.	Þegar	nemendur	upplifa	skólann	sem	vinnu	hindrar	það	hamingjuna	við	að	

mennta	sig.	Þegar	börn	líta	á	menntun	sem	forréttindi	frekar	en	skyldu	læra	þau	meira	og	

standa	sig	betur.	Til	að	nemendur	hagnist	verður	skólinn	að	huga	að	öðru	en	hinni	tæknilegu	

hlið	menntunnar	(lestur,	skrift	og	reikning)	(Ben-Shahar,	2009).	 

Aðalnámskrá	segir	að	almenn	menntun	skuli	stuðla	að	aukinni	hæfni	einstaklingsins	til	að	

takast	á	við	áskoranir	daglegs	lífs.	Hún	eigi	að	miða	að	því	að	efla	skilning	einstaklingsins	á	
eiginleikum	sínum	og	hæfileikum	og	þar	með	hæfni	til	að	leysa	hlutverk	sín	í	flóknu	

samfélagi.	Mikilvægt	sé	að	nemandi	öðlist	heilbrigða	sjálfsmynd.	Til	þess	þurfi	hann	að	

þekkja	eigin	tilfinningar,	styrki	og	veikleika	og	hafa	trú	á	sjálfum	sér.	Í	grunnskóla	þrói	börn	

með	sér	félagsfærni	sem	miðar	að	því	að	eiga	jákvæð	og	árangursrík	samskipti	við	aðra.	Góð	
félagsfærni	leiði	til	frumkvæða	í	samskiptum,	aðlögun	að	breyttum	aðstæðum	og	sé	grunnur	

að	hamingju	í	lífi	viðkomandi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Þrátt	fyrir	að	þetta	sé	tekið	

fram	gleymist	gjarnan	að	kenna	börnum	skipulega	færni	í	að	lifa	farsælu	lífi.	Hvernig	skal	
skapa	og	viðhalda	góðu	sambandi	við	aðra?	Hvernig	finnum	við	styrkleika	okkar?	Hvernig	

nærum	við	líkama	og	sál?	Það	er	börnum	lífsnauðsynlegt	að	læra	um	eigin	tilfinningar	og	

þjálfa	sig	í	að	stjórna	þeim.	Tilfinningar	barna	hafa	áhrif	á	samskipti	þeirra	(Ian	Morris,	2012).	

Þegar	margir	koma	saman	í	eitt	herbergi	á	hverjum	degi,	líkt	og	í	skólastofu,	þurfa	allir	að	

læra	að	ná	saman	og	koma	fram	við	hvert	annað	af	hlýju	og	virðingu.	Hamingja	fylgir	
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jákvæðri	hegðun	í	garð	annarra	og	jákvæðum	eiginleikum	sem	við	ræktum	innra	með	okkur	

(Hughes,	2013).	Verkefnablöð	duga	ekki	í	kennslu	um	velferð.	Ef	kenna	á	um	kosti	þess	að	

hreyfa	sig,	ber	kennara	að	fá	nemendur	til	að	gera	líkamsæfingar	svo	þeir	finni	sjálfir	hvað	
þær	gera	þeim	gott.	Ef	kenna	á	hugarfærni,	verða	nemendur	að	fá	tækifæri	til	að	æfa	sig	og	

beita	færninni	í	daglegu	lífi	(Ian	Morris,	2012).		

	 

Huga	þarf	að	námsumhverfi	til	að	tryggja	hamingjusama	nemendur.	Streitufullt	umhverfi	

leiðir	af	sér	kvíða	en	umhverfi	sem	krefst	engrar	áreynslu	veldur	leiða.	Í	jákvæðu	umhverfi	

öðlast	nemendur	jákvæða	eiginleika.	Skólastofur	eru	fullar	af	áþreifanlegum	hlutum	sem	

veita	okkur	hamingju.	Þar	eigum	við	í	samskiptum	við	aðra	og	myndum	bekkjarsamfélag	í	

litríku,	skapandi	umhverfi.	Líðan	kennara	hefur	áhrif	á	nemendur	og	því	er	ekki	minna	
mikilvægt	að	kennari	rækti	eigin	vellíðan	ásamt	vellíðan	barnanna.	Tilfinningaleg	upplifun	

barna	af	skólanum	speglast	í	bekkjaranda,	hvata	og	samskiptum	við	kennara.	Börn	sem	eru	
félagslega	og	líkamlega	virk	eru	hamingjusamari.	Því	skulu	kennarar	skapa	umhverfi	þar	sem	
börnin	eru	virk	í	námi	og	leik	og	eiga	í	jákvæðum	samskiptum	við	samnemendur	sína	

(Hughes,	2013).	Kærleikur	verður	að	vera	til	staðar	í	samskiptum	til	að	nám	geti	talist	
fullkomið.	 

 

Í	rannsókn	sinni	um	hamingju	í	kennslustofum	nefndi	Scott	Frederick	Hughes	fimm	þætti	
sem	hann	taldi	stuðla	að	gleði	og	vellíðan	nemenda.	Þættirnir	eru	samskiptatækni,	

reynslubyggt	nám,	kennslufræðileg	hugsun	og	andrúmsloft	sem	byggir	á	hamingju	annars	
vegar	og	möguleikum	hins	vegar.	Þá	virðist	það	vera	samskiptatæknin,	það	að	hafa	upplifun	
af	góðum	samskiptum,	sem	skipti	mestu	máli.	Vinátta	veitir	börnum	hamingju,	það	vita	bæði	

kennarar	og	nemendur.	En	hér	skipta	samskipti	við	kennara	einnig	máli.	Þeir	þurfa	að	hafa	
virkilegan	áhuga	á	nemendum	sínum	og	þekkja	þá.	Þetta	helst	í	hendur,	því	þeir	sem	hafa	

áhuga	á	börnum	þekkja	þau	best.	Kennarinn	er	fyrirmynd	nemenda	í	samskiptum.	Ef	hann	

ætlast	til	þess	að	nemendur	sýni	kærleik	og	virðingu	í	samskiptum,	verður	hann	að	gera	slíkt	

hið	sama.	Börn	hafa	þörf	fyrir	að	leika	og	þegar	nemendur	fá	að	taka	virkan	þátt	í	náminu	

sínu	eru	þeir	hamingjusamari.	Hugsun	og	hegðun	kennara	skiptir	miklu	máli.	Æskilegt	er	að	
hann	hugsi	um	kennslufræði	sem	leiðsögn	til	að	draga	út	bestu	eiginleika	í	barninu	og	sinni	

hlutverki	sínu	af	ást.	Það	er	mikilvægt	að	þeir	velti	fyrir	sér	starfinu	og	að	verkefni	séu	

úthugsuð	og	vönduð.	Skóli	er	fyrir	börn	og	á	kennslustofan	að	sinna	þeirra	þörfum.	Þar	sem	
börnin	eru	í	forgrunni	ríkir	gleðilegra	andrúmsloft.	Slíkt	andrúmsloft	ríkir	í	kennslustofum	

sem	eru	öruggt,	huggandi	rými	sem	nemendur	og	kennara	upplifa	sem	heimilislegt.	Þá	

verður	bekkurinn	að	eiginlegri	fjölskyldu.	Nemendur	þurfa	tækifæri	til	að	vera	þau	sjálf	og	
hafa	áhrif	á	það	sem	þau	eru	að	gera	(Hughes,	2013). 
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Ígrundun	er	mikilvæg	eftir	umræður	og	inngrip.	Þá	geta	nemendur	gefið	tilfinningum	

sínum	gaum	og	velt	því	fyrir	sér	hvað	veki	þær	upp,	hvaða	einkenni	fylgi	þeim	og	hvernig	

losna	megi	undan	þeim.	Að	skrifa	um	atburði	úr	eigin	lífi	stuðlar	að	heilbrigðari	nemendum.	

Að	færa	hugsanir	yfir	í	skrifaðan	texta	kemur	skipan	á	hugmyndir	nemenda	svo	þeir	geti	

dregið	af	þeim	lærdóm.	Gildi	eru	mikilvægt	viðfangsefni.	Gildi	gefa	lífi	okkar	merkingu	og	

tilgang.	Þau	virka	sem	áttavitar	og	gefa	okkur	vísbendingu	um	hvernig	er	best	að	haga	sér.	

Ekki	er	hægt	að	þröngva	gildum	á	fólk,	heldur	skulu	kennarar	og	nemendur	móta	þau	í	
sameiningu	(Ian	Morris,	2012). 
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6 Ráð	til	kennara	

 

Forsenda	þess	að	kennsla	með	Út	fyrir	kassann	virki	er	gott	námsumhverfi.	Nemendum	þarf	

að	líða	vel	svo	þeir	geti	slakað	á	annars	vegar	og	þorað	að	taka	þátt	í	samræðum	hins	vegar.	

Námsumhverfið	er	mótað	af	öllum	í	skólanum,	börnum	sem	og	fullorðnum.	Áþreifanlegir	

þættir	svo	sem	skipulag	kennslustofunnar	og	reglur	hafa	áhrif	á	námsumhverfið	en	

framkoma	nemenda	og	kennara	skipta	einnig	máli.	Því	skal	ekki	einungis	huga	að	því	hvernig	

heimakrókurinn	sé	uppbyggður	heldur	vanda	viðmót	og	samskipti	við	nemendur.	Mikilvægt	

er	að	kennari	hafi	jákvætt	viðhorf	og	trúi	á	gildi	efnisins.	Hann	þarf	að	bera	virðingu	fyrir	
nemendum,	sýna	þeim	áhuga,	sýna	gott	fordæmi	og	vera	réttlátur	svo	eitthvað	sé	nefnt.	 

Samband	milli	kennara	og	nemenda	skal	byggjast	á	gagnkvæmum	skilningi	og	virðingu.	
Auk	þess	ætti	kennari	að	hvetja	til	góðra	samskipta	meðal	nemenda	og	skapa	jákvæðan	

bekkjaranda	þar	sem	nemendur	finna	fyrir	öryggi	og	vellíðan. Æskilegt	er	að	nemendur	fái	að	
taka	þátt	í	skipulagningu	skólastofunnar	og	mótun	samskiptareglna,	en	þær	eru	
nauðsynlegar	til	að	tryggja	samræður	af	virðingu.	Kennari	skal	sjá	til	þess	að	reglurnar	séu	

leiðbeinandi	og	að	þeim	sé	fylgt	eftir.	Hvað	varðar	samræður	skal	kennari	setja	sig	í	
aukahlutverk	og	leyfa	nemendum	að	ræða	frjálslega.	Þeir	eru	í	aðalhlutverki.	Hlutverk	
kennarans	er	að	vera	fyrirmynd,	hrósa	góðum	árangri	og	veita	nemendum	tækifæri	til	að	

koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	
Árdís	Ívarsdóttir,	2005).	

Til	að	mynda	róandi	andrúmsloft	í	heimakrók	getur	reynst	áhrifaríkt	að	úða	

lofnarblómailmi	um	rýmið.	Eins	tel	ég	tónlist	vera	nauðsynlega	í	hugleiðsluæfingum.	

Hugleiðslurnar	skal	lesa	hægt	og	með	hléum	svo	nemendur	geti	látið	hugann	reika	og	notið	

tónlistarinnar.	Aftur	ber	að	huga	að	eigin	fari	þar	sem	andlegt	ástand	kennarans	smitar	út	frá	

sér. 

Bera	skal	virðingu	fyrir	verkefnum	nemenda,	til	dæmis	með	því	að	hengja	þau	upp	á	

vegg.	Það	er	mikilvægt	að	nemendur	upplifi	námsefnið	og	verkefni	sín	sem	mikilvæg	og	finni	

hjá	sér	löngun	til	að	læra.	Því	skal	ekki	fjalla	um	hvert	viðfangsefni	í	eitt	skipti	og	gleyma	því,	
heldur	vísa	aftur	í	það	þegar	vandamál	eða	ágreiningur	kemur	upp	til	að	sýna	hvernig	við	

notum	færnina	í	daglegu	lífi	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	

Ívarsdóttir,	2005). 
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Við	notkun	kennsluefnisins	skal	kennari	reglulega	meta	hvernig	til	tókst	og	hvað	mætti	

betur	fara.	Kennari	skal	einnig	meta	virkni	og	þátttöku	nemenda.	Nafnalistar	koma	sér	vel	til	

þess,	en	þá	þarf	einfaldlega	að	merkja	við	nemendur	sem	taka	þátt	í	samræðum	og	
hugleiðslu.	Sumir	nemendur	geta	reynst	virkari	þátttakendur	en	aðrir,	sem	kemur	í	veg	fyrir	

að	allir	fá	jafnt	tækifæri	til	að	tjá	sig.	Þá	getur	reynst	vel	að	skrifa	niður	þá	sem	eru	búnir	að	

tjá	sig	til	að	leyfa	öllum	að	komast	að	áður	en	sá	aðili	fær	að	tjá	sig	aftur.	Í	staðinn	fyrir	þessa	
skráningu	er	hægt	að	útvega	öllum	nemendum	spjald	sem	þau	rétta	upp	til	að	fá	orðið.	Að	

því	loknu	missir	nemandinn	spjaldið	þangað	til	í	næstu	umferð.	Þessar	aðferðir	eru	til	þess	að	

nemendur	hugsi	sig	um	áður	en	þeir	tala	og	meti	hvort	það	sé	umræðunni	nauðsynlegt	(Ruth	

E.	Silver,	1993,	bls.	503-509).	 

Enginn	bekkur	er	eins,	ekki	frekar	en	kennarar,	sem	gæti	kallað	á	lítillega	aðlögun	

námsefnisins.	Verið	óhrædd	að	sérsníða	efnið	að	ykkar	kennsluháttum	og	styrkleikum	og	

með	nemendur	ykkar	í	huga.	Út	fyrir	kassann	inniheldur	tilbúnar	kennsluáætlanir	sem	eru	
auðveldar	í	notkun	en	þó	skal	kennari	vera	búinn	að	kynna	sér	áætlunina	með	fyrirvara	svo	

kennslan	gangi	sem	best.	Kennslustundirnar	þurfa	ekki	að	vera	í	neinni	tiltekinni	röð,	heldur	
eftir	því	sem	hentar	í	hvert	skipti. 
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7 Niðurlag	

Það	kann	að	virðast	sem	ég	sé	að	bæta	enn	einu	við	langan	lista	yfir	það	sem	kennarar	þurfa	
að	kenna.	Þvert	á	móti	er	ætlun	mín	að	auðvelda	þeim	kennsluna.	Eftir	að	hafa	rannsakað	

heimspeki,	hugleiðslu	og	hamingjukennslu	er	ég	sannfærð	að	innleiðing	þessara	greina	í	

skóla	muni	ekki	einungis	gagnast	nemendum	og	kennurum	verulega.	Regluleg	kennsla	í	þeim	
hefur	jákvæð	áhrif	á	andlega	heilsu	allra	í	kennslustofunni	og	myndað	sterk	og	hlý	sambönd	

innan	hennar.	Ég	byggði	kennsluefnið	Út	fyrir	kassann	á	niðurstöðum	mínum.	Efnið	gerir	

kennurum	kleift	að	vinna	með	þessar	námsgreinar	á	einfaldan	og	skemmtilegan	hátt.	Það	

ætti	að	falla	fyrirhafnarlaust	að	hefðbundinni	kennslu	en	bæta	við	færni	sem	börnin	fengju	
annars	ekki	næga	þjálfun	í.	Farsæl	kennsla	í	heimspeki,	hugleiðslu	og	hamingju	mótar	

heildstæðar	manneskjur	sem	fara	vel	undirbúnar	út	í	samfélagið	en	það	var	markmið	mitt	frá	
upphafi.	Ég	set	fram	þetta	efni	með	stolti	og	í	vonum	um	að	sem	flestir	njóti	góðs	af. 
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