
Skólasamfélagið getur verið streitufullt fyrir bæði kennara og nemendur. 
Saman keppast þau við að ná lestrarviðmiðum og fara yfir stærðfræðiviðfangsefni annarinnar. 

Ekki er síður mikilvægt að huga að andlegri heilsu en kennslu sem styður 
við hana virðist engu að síður vera gert lægra undir höfði í almennu skólastarfi.

Í skólanum viljum við skapa sterkar og sjálfstæðar manneskjur sem geta tekist á við lífsins raunir. 
Þetta kennsluefni miðar að því.

Í þessum kassa er að finna
Ráð til kennara

10 x Heimspekispjöld (blá)
10 x Hugleiðsluspjöld (græn)

10 x Hamingjuspjöld (gul)

Á spjöldunum er að finna nákvæmar áætlanir fyrir kennslu sem fer að mestu leyti fram í heimakrók. 
Nánari upplýsingar um fræðin á bakvið kennsluefnið er að finna í greinargerðinni minni

Út fyrir kasssann: Kennsla í heimakrók um heimspeki, hugleiðslu og hamingju.

Vilt þú að nemendum þínum líði vel og þeir hagi sér vel? 
Vilt þú vinna í hamingjusömu umhverfi og draga úr eigin streitu? 

Dragðu þá spjald og leggðu af stað! 

ÚT FYRIR KASSANN



Til að kennsluefni þetta nái sem mestum árangri er mikilvægt að skapa gott umhverfi. 
Nemendum þarf að líða vel til að geta slakað á og tekið þátt í samræðum. 

Auðvelt er að gera heimakrók huggulegan með teppum og púðum en einnig skal huga að eigin viðmóti.

Fyrir heimspekilegar samræður skiptir máli að vera með samskiptareglur sem nemendur taka þátt í að móta. 
Nemendur eru í aðalhlutverki í þessum samræðum en það er þitt hlutverk að vekja 

þá til umhugsunar og sjá til þess að reglum sé fylgt.

Í hugleiðslutímum er róandi tónlist nauðsynleg. Þú leiðir hugleiðslurnar en þar skal lesa 
hægt og með hléum svo nemendur geti látið hugann reika og notið tónlistarinnar. 

Til að mynda afslappað andrúmsloft getur reynst vel að úða lofnarblómailmi um rýmið.

Til að hamingjukennsla sé árangursrík þurfa nemendur líkt og kennari að gera 
sér grein fyrir mikilvægi kennslunnar. Verkefnum skal gera hátt undir höfði 

og áhersla lögð á það hvernig kennslan nýtist okkur í daglegu lífi. 
Eflaust gefast mörg tækifæri til að vísa aftur í efnið þegar ágreiningur kemur upp.

Grípa má til efnisins í neyð þegar bekkur er órólegur eða hafa það sem hluta af skipulagðri kennslu. 
Spjöldin eru ekki í neinni ákveðinni röð heldur er þér frjálst að draga af handahófi og hefja kennslu. 

Þetta má gera með afar litlum fyrirvara, þar sem áætlanirnar krefjast sjaldnast einhverra ákveðinna gagna.

Ráð til kennara

ÚT FYRIR KASSANN



Umræður í heimakrók
Í umræðum um skólann skal kennari hvetja nemendur til að hugsa um ástæður að baki skólastarfsins. 

Hér gefst einnig tækifæri til að fjalla um lýðræði í skólanum, sem kann að fara framhjá nemendum.

Spurningar
Af hverju erum við í skóla?

Hvað myndum við gera ef við værum ekki í skólanum?
Hvað gerum við í skólanum?

Af hverju er skólinn eins og hann er?
Fáum við að ráða einhverju í skólanum?

Ef þið fengjuð að ráða, hvernig væri þá skólinn? Af hverju?

Verkefni
Að umræðum loknum fara nemendur í sætin sín og teikna draumaskólann sinn og gefa honum nafn. 

Teikningunni skal fylgja stutt útskýring á skólanum. 
Ef tími gefst, geta nemendur kynnt skólann sinn fyrir bekknum eða í litlum hópum.

Skólinn
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Í upphafi tekur kennari fram að í dag verði fjallað um vináttu. 
Í þessum umræðum skal kennari hafa flettitöflu með sér inn í krók til að skrá niður eiginleika góðra vina. 

Kennari útbýr í framhaldi plakat sem er sýnilegt í stofunni og hægt er að vísa í þegar ágreiningur kemur upp. 
Eftir að nemendur hafa rætt klípusögurnar gæti verið að þeir vilji bæta einhverju á töfluna. 

Æskilegt er að eftirfarandi þættir/eiginleikar komi fram: Góðir vinir segja satt, hjálpa þér, eru skilningsríkir/ 
Góðir vinir stríða ekki, segja ekki ljóta hluti, ráða ekki yfir þér.

Spurningar
Af hverju er mikilvægt að eiga góða vini?

Hvernig er góður vinur?
Hvernig er góður vinur ekki?
Hvernig eignumst við vini?

Klípusögur
Ari og Baldur vinur hans hafa þekkst síðan á leikskóla. 

Nú eru þeir komnir í 1. bekk og Baldur vill kynnast hinum krökkunum í bekknum. 
Ari vill ekki að Baldur eignist nýja vini og bannar honum að leika við hina krakkana í bekknum.

Er Ari góður vinur? Af hverju/af hverju ekki?
Hvað ætti Ari frekar að gera?

Dagur og Elísa eru góðir vinir og leika oft saman eftir skóla. 
Í skólanum eru margir dónalegir við Elísu og stríða henni. 

Dagur tekur ekki þátt í stríðninni en hann hlær stundum með krökkunum og leikur oft við þá. 
Er Dagur góður vinur? Af hverju/ af hverju ekki?

Hvað ætti Dagur frekar að gera?

Ef tími gefst geta nemendur búið til stuttan leikþátt í u.þ.b. þriggja manna hópum sem sýnir hvernig leysa mætti úr vandanum.  

Vinátta

ÚT FYRIR KASSANN

Heimspeki



ÚT FYRIR KASSANN

Heimspeki

mynd eftir Þorvald Jónasson



Hér er ekki tekið fram í upphafi tímans að rætt verði um fjölskyldur. Kennari lætur myndina ganga og hefur ekki umræður fyrr 
en allir hafa skoðað hana vel. Kennari skal leggja mikla áherslu á rökstuðning með því að spyrja út í svör nemenda.

 Í umræðunni koma eflaust upp margar dæmisögur um ólík fjölskyldumynstur. 
Þetta er mjög fróðlegt og skal ekki bæla niður. Í lokin skal ítreka að engin fjölskylda sé eins og að það sé allt í lagi.

Spurningar
Hvað sjáum við á myndinni?

Hvernig vitum við að þetta er fjölskylda?
Eru allar fjölskyldur svona?

Getur fólk frá mismunandi löndum verið fjölskylda?
Af hverju skiptir fjölskylda máli?

Verkefn
Hver á heima í húsinu mínu? 

Að umræðu lokinni fá allir svart spjald og klippa út hús. 
Nemendur klippa síðan út hringi í mismunandi litum til að tákna einstaklingana sem eiga heima í húsinu þeirra. 

Þeir líma hringina á húsin sín og þau eru hengd upp á vegg (þeir sem búa á tveimur heimilum geta skipt húsinu í helminga).

Tillaga að litakóða
Mamma/Stjúpmamma: Gulur hringur

Pabbi/Stjúppabbi: Grænn hringur
Bróðir: Rauður hringur

Systir: Blár hringur
Annar: Fjólublár hringur

Gæludýr: Appelsínugulur hringur
Ég: Hvítur hringur

fjölskylda
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Hér er ekki tekið fram að við ætlum að ræða um kyn. 
Kennari lætur myndina ganga og hefur ekki umræður fyrr en allir hafa skoðað hana vel. 

Kennari skal leggja mikla áherslu á rökstuðning með því að spyrja út í svör nemenda, 
t.d: „Geta strákar ekki æft ballett?” 

Í lokin skal leggja áherslu á að allir mega vera eins og þeir vilja, burtséð frá kyni.

Spurningar: 
Hverjir gætu átt fæturna á myndinni?

Hvernig höldum við að þessar manneskjur séu?
Af hverju höldum við það? 

Geta strákar æft ballett?
 Hvernig eiga strákar að vera? Af hverju? Eru allir strákar þannig?
Hvernig eiga stelpur að vera? Af hverju? Eru allar stelpur þannig?

kynhlutverk
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Kennari les Jóa og baunagrasið fyrir nemendur. 
Gæta skal þess að lesa skýrt og útskýra erfiðari orð til að tryggja lesskilning. 

Í kjölfarið verður fjallað um traust og muninn á réttu og röngu. 
Nemendur skulu fá tíma til að hugsa eftir hverja spurningu svo þeir geti rökstutt svörin sín. 

Spurningar
Af hverju treysti Jói manninum með baunirnar?

Hvað er traust?
Eru einhverjir sem við treystum meira en öðrum?
Eru einhverjir sem við treystum ekki? Af hverju?

Var það í lagi að Jói skyldi stela frá risanum?
Er einhvern tímann í lagi að stela? Hvenær?

En ef einhver á mikið af einhverju sem þú átt ekkert af?

Ef tími gefst geta nemendur farið í leik um traust.
Dæmi um leik

Nemendur mynda þéttan hring. 
Einn nemandi fer í miðjuna á hringnum, lokar augunum og setur hendur í kross á bringuna. 

Nemandinn lætur sig falla afturábak eða til hliðar og hinir nemendurnir verða að passa að hann detti ekki.

jói og baunagrasið
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Kennari les Regnbogafiskinn fyrir nemendur. 
Gæta skal þess að lesa skýrt og útskýra erfiðari orð til að tryggja lesskilning. 

Í kjölfarið verður fjallað um mikilvægi þess að deila, að vera fallegur og að eiga vini. 
Nemendur skulu fá  tíma til að hugsa eftir hverja spurningu svo þeir geti rökstutt svörin sín. 

Spurningar:
Var fallegt af hinum fiskunum að biðja um hreystrið sem regnbogafiskinum þótti svo vænt um?

Eruð þið alltaf tilbúin að deila dótinu ykkar?
Hefði hinum fiskunum líkað betur við regnbogafiskinn ef hann hefði neitað kurteisislega?

Er skemmtilegra að eiga fallega hluti út af fyrir sig eða að eiga vini?
Er mikilvægara að vera fallegur eða að eiga vini? Af hverju?

Eru hinir fiskarnir raunverulega vinir regnbogafisksins? 

regnbogafiskurinn
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Kennari les Litlu gulu hænuna fyrir nemendur. 
Gæta skal þess að lesa skýrt og útskýra erfiðari orð til að tryggja lesskilning. 

Í kjölfarið verður fjallað um sanngirni og siðferði. 
Nemendur skulu fá  tíma til að hugsa eftir hverja spurningu svo þeir geti rökstutt svörin sín.

Spurningar:
Hvað þýðir það að eitthvað sé sanngjarnt?

Á hænan brauðið? Af hverju/af hverju ekki?
Hefði hænan átt að gefa hinum dýrunum með sér?

En ef dýrin hefðu ekkert annað að borða?
En ef dýrin hefðu hjálpað?

Á maður bara að hjálpa öðrum ef maður fær eitthvað í staðinn?
Ef einhver gleymir nesti á hann skilið að fá nesti frá öðrum?/ Mynduð þið gefa honum af nestinu ykkar?

litla gula hænan
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 Kennari lætur myndina ganga og hefur ekki umræður fyrr en allir hafa skoðað hana vel. 
Frelsi er flókið fyrirbæri svo hér er mikilvægt að kennari gefi nemendum nægan tíma til að hugsa og móta skoðanir sínar. 

Dragið saman í lokin: 
Við erum heppin að við getum gert flestallt sem við viljum, 

svo lengi sem það er gott fyrir okkur og þá sem eru í kringum okkur.

Spurningar:
Er konan á myndinni frjáls? Af hverju ekki?

Er barnið á myndinni frjálst? Af hverju?
Hvað er að vera frjáls? 

Getum við þá gert allt sem við viljum?
Geta allir gert það sem þeir vilja á sama tíma?

En ef ég vil spila á trompet um miðja nótt?
Eruð þið frjáls? Af hverju þurfið þið að fylgja reglum?

En ef enginn kæmist að því sem þið gerðuð?
Af hverju viljum við vera frjáls?

Er hægt að vera hamingjusamur án þess að vera frjáls?

frelsi
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 Kennari lætur myndina ganga og hefur ekki umræður fyrr en allir hafa skoðað hana vel. 
Frelsi er flókið fyrirbæri svo hér er mikilvægt að kennari gefi nemendum nægan 

tíma til að hugsa og móta skoðanir sínar. 

Dragið saman í lokin: 
Við erum heppin að við getum gert flestallt sem við viljum, 

svo lengi sem það er gott fyrir okkur og þá sem eru í kringum okkur.

Spurningar:
Er konan á myndinni frjáls? Af hverju ekki?

Er barnið á myndinni frjálst? Af hverju?
Hvað er að vera frjáls? 

Getum við þá gert allt sem við viljum?
Geta allir gert það sem þeir vilja á sama tíma?

En ef ég vil spila á trompet um miðja nótt?
Eruð þið frjáls? Af hverju þurfið þið að fylgja reglum?

En ef enginn kæmist að því sem þið gerðuð?
Af hverju viljum við vera frjáls?

Er hægt að vera hamingjusamur án þess að vera frjáls?

frelsi
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Umfjöllun
Kennari fjallar í stuttu máli um muninn á staðreynd og skoðun. Staðreynd getur verið sönnuð en ekki skoðun.

Spurningar
Hver er munurinn á að halda og vita?
Má maður halda það sem maður vill?

  Er til einhver sem veit ekkert?

Umræða:
Kennari varpar fram staðreyndum og skoðunum. 

Nemendur rétta upp hönd til að segja hvaða flokk hvert tilheyrir.
 Kennari svarar ekki hvort þetta sé rétt eða rangt heldur spyr aðra nemendur hvort þeir séu sammála. 

Nemendur þurfa að rökstyðja mál sitt. Þegar allir eru sammála er hægt að halda áfram.

Leikur
Allir standa upp. Kennari leggur niður tvo áberandi hluti með um þriggja metra bil á milli. 

Nemendur standa í miðjunni. Kennari varpar fram skoðunum og nemendur færa sig í átt að öðrum 
hlutnum ef þau eru sammála en hinum ef þau eru ósammála. Því nær miðjunni sem þau eru, því hlutlausari eru þau.

Dæmi um skoðanir: Það er gaman í skólanum, stærðfræði er skemmtilegasta fagið í skólanum, 
hamborgarar eru betri en pítsa…

Eftir leikinn segir kennari nemendum að við séum sjaldnast á sama stað á línunni því við höfum öll ólíkar skoðanir.

Staðreynd-Trú-Skoðun

Staðreynd             Skoðun
Vatn verður að klaka í frosti   Arsenal er besta fótboltaliðið
Sólin er heit            Appelsínur eru vondar á bragðið
Ég er ___ gömul/gamall                Sumrin eru besti tími ársins
Jarðaber eru rauð                            Það er gaman að dansa

ÚT FYRIR KASSANN

Heimspeki



Spurningar
Hver ræður því hvað er rétt og rangt?

Hver ræður því hvað er rétt og rangt í skólanum?
Hver ræður því hvað er rétt og rangt heima?

Er alltaf hægt að segja, hvort eitthvað sé rétt eða rangt?

Klípusaga
Lestarvagn með bilaðar bremsur brunar á fullri ferð í átt að fimm skólabörnum. 

Það er hægt að hreyfa við brautarteinunum svo vagninn fari í aðra átt en 
þá klessir lestarvagninn á gamla konu í staðinn. Þið stjórnið brautarteinunum, hvað gerið þið?

Nemendum er skipt í tvo hópa til að ræða málin sín á milli. 
Eftir um það bil fimm mínútur útskýra hóparnir hvað þeir myndu gera og færa rök fyrir.  

Siðferði
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Dragðu aftur inn andann og finndu hvernig maginn á þér lyftist. 
Andaðu hægt og rólega aftur út.

Finndu hvernig maginn á þér tæmist.
Þér líður vel.

Krepptu tærnar á þér eins fast og þú getur. (5 sek)
Slepptu.

Finndu tærnar á þér slaka á.
Krepptu hnefana á þér eins fast og þú getur. (5 sek)

Slepptu.
Finndu fingurna þína slaka á.

Grettu þig svo allir vöðvarnir í andlitinu þínu spennast. (5 sek)
Slepptu.

Finndu andlitið þitt slaka á.
Þú finnur fyrir slökun í öllum líkamanum.

Hann er mjúkur og þungur.
Dragðu andann djúpt.

Inn um nefið.
Út um munninn.

(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

Núvitund og slökun
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.
Ímyndaðu þér að þú sért að horfa í spegil.

Horfðu í augun á þér og brostu.
Þú lítur alltaf á björtu hliðarnar.

Segðu við spegilmyndina:
Ég lít á björtu hliðarnar.

Dragðu djúpt inn andann.
Andaðu út.

Ég lít á björtu hliðarnar.
Þú gerir alltaf þitt besta.

Segðu við spegilmyndina:
Ég geri mitt besta.

Dragðu djúpt inn andann.
Andaðu út.

Ég geri mitt besta.
Þú hefur alltaf trú á þér.

Segðu við spegilmyndina:
Ég hef trú á mér.

Dragðu djúpt inn andann.
Andaðu út.

Ég hef trú á mér.
Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun. 

Jákvæðni
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Ímyndaðu þér að þú liggir í háu grasi í fallegum garði.
Grasið felur þig.

Það er enginn í garðinum nema þú.
Andaðu djúpt.

Hvernig lykt finnur þú?
Hvaða hljóð eru í kringum þig?

Vertu alveg kyrr og einbeittu þér að öllu í kring.
Þú finnur fyrir miklu öryggi í garðinum.

Andaðu inn og hugsaðu með þér:
Ég finn fyrir öryggi.

Andaðu út.
Endurtaktu þetta:

Ég finn fyrir öryggi.
(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

öryggi
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Hugsaðu þér að þú liggir í dúnmjúkum snjó. 
Snjórinn glitrar í sólskininu.

Þú ert alveg kyrr.
Það er algjör þögn í kringum þig.

Snjókornin falla hægt frá himninum og bráðna á andlitinu þínu.
Loftið er kalt og ferskt.

Þú andar því djúpt niður í lungu. 
Þegar þú andar út gefur þú frá þér skýjabólstra sem breiðir úr sér og hverfur.

Þú finnur fyrir kyrrð.
Á meðan þú liggur kyrr fer snjórinn að bráðna í kringum þig.

(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

kyrrð
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Hugsaðu þér að þú sért á strönd.
Þú stendur með tærnar í sandinum.

Við og við rennur sjórinn yfir tærnar á þér og kælir þær.
Sólin skín á andlitið þitt og hlýjar því.

Ströndin er falleg og þú finnur fyrir hamingju.
Þú andar djúpt.

Hvernig lykt finnur þú?
Þú heyrir í öldunum í sjónum. 

Heyrir þú í einhverju öðru?
Þú gengur lengra út í sjó.

Hann kælir þig niður og þér líður vel. 
Vatnið er tært og blátt.

Sólskinið dansar á yfirborðinu. 
Þú leggst niður í sjóinn og lætur þig fljóta.

Vatnið ber þig út í sjó og það er enginn annar nálægt.
Þú brosir og einbeitir þér að andardrættinum þínum.

(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

hamingja
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Ímyndaðu þér að þú getir flogið. 
Þú svífur um bjartan himinn.

Hárið á þér sveiflast um í vindinum og strýkur á þér andlitið.
Þú andar djúpt að þér.

Loftið er mjög tært svona hátt uppi. 
Þú getur flogið eins hratt og þú vilt og eins hægt og þú vilt.

Þú svífur yfir skýin, undir þau og í kringum þau.
Þú flýgur hærra og hærra upp í loftið og lendir loks á dúnmjúku skýi.

Þú slakar á.
Það fer að dimma. 

Þú liggur áfram á skýinu og horfir á stjörnurnar birtast fyrir ofan þig.
(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

frelsi
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.
Hugsaðu um alla góðu eiginleika þína.

Hvað gerir þig að góðri manneskju?
Hvernig kemur þú fram við aðra?

Í hverju gengur þér vel?
Dragðu djúpt inn andann.

Hugsaðu með þér: Ég er góð manneskja.
Andaðu út.

Dragðu djúpt inn andann.
Ég er góð manneskja.

Andaðu út.
Það er enginn í heiminum eins og þú.

Dragðu djúpt inn andann.
Hugsaðu með þér: Ég er einstök manneskja.

Andaðu út.
Dragðu djúpt inn andann.
Ég er einstök manneskja.

Andaðu út.
(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun. 

sjálfsmynd
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.
Hugsaðu þér að þú sért að kafa í sjónum.

Andaðu inn.
Þegar þú andar út gefur þú frá þér loftbólur sem svífa upp að yfirborðinu.

Sjórinn er tær og blár.
Vatnið er hlýtt.

Líttu í kringum þig.
Hvað sérðu?

Fiskarnir í kringum þig eru í öllum regnbogans litum.
Fiskarnir eru vinir þínir og þú syndir með þeim.

Hvert fara þeir með þig?
Í hverju heyrir þú?

Fiskarnir synda í burtu.
Andaðu inn.

Í hvert sinn sem þú andar út sekkur þú neðar og neðar í áttina að hafsbotninum.
Andaðu inn.

Þú tæmir lungun og lendir á mjúkum hafsbotninum.
Þú heldur áfram að anda djúpt.

Inn um nefið og út um munninn.
(1 mínúta)

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

gleði

ÚT FYRIR KASSANN

hugleiðsla



Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.
Ímyndaðu þér að þú sért í helli.

Allt inn í hellinum er úr björtu gulli.
Þú gengur lengra og lengra inn í hellinn.

Hvað sérð þú?
Þú finnur stiga. Þú gengur upp stigann.

Efst í stiganum er fjársjóðskista.
Þú opnar kistuna. Hún er full af demöntum í öllum regnbogans litum.

Þú tekur upp gulan demant. Þetta er hamingjudemantur.
Finndu hvernig hamingjan dreifist um líkamann þinn.

Hún færist úr lófunum þínum, upp handleggina þína og snertir hjartað í þér.
Þú brosir.

Þú leggur demantinn frá þér og sækir bláan demant ofan í kistuna.
Þetta er friðardemantur. Finndu hvernig friður og ró dreifist um líkamann þinn.
Hann færist úr lófunum þínum, upp handleggina þína og snertir hjartað í þér. 

Þú leggur demantinn frá þér og sækir rauðan demant ofan í kistuna.
Þetta er ástardemantur. Finndu hvernig ástin dreifist um líkamann þinn.

Hún færist úr lófunum þínum, upp handleggina þína og snertir hjartað í þér.
Þér líður vel.

Þú tekur demantana þrjá og leggur af stað niður stigann.
Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

tilfinningar
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Komdu þér vel fyrir og lokaðu augunum. 
Leggðu aðra höndina á hjartað og hina á magann.  

Dragðu djúpt andann, inn um nefið og út um munninn.

Vertu eins kyrr og þú getur.
Allur líkaminn þinn er afslappaður.

Ímyndaðu þér að þú sért með agnarsmáan ljósgeisla í hjartanu.
Hann verður bjartari og bjartari og stækkar og stækkar.

Þú finnur hvernig hann hlýjar þér í hjartanu.
Þú andar djúpt inn og ljósið breiðist um allt, út í hendur og fætur og niður í maga og upp í haus.

Þú skín eins og stjarna.
Þú gefur frá þér ljós og hlýju.

Ljósið og hlýjan sem þú gefur frá þér lætur öðrum líða vel.
Sendu ljósið þitt til þeirra sem þú elskar og þeirra sem þurfa á því að halda.

Þegar þú ert tilbúin/n skaltu teygja úr þér og opna augun.

sjálfsmynd
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Umfjöllun
Við eyðum miklum tíma í skólanum. Þess vegna er mikilvægt að við séum hamingjusöm í skólanum. 

Skólastofan er svæði okkar allra, þess vegna skulum við hjálpast að við að gera hana fallega. 
Hvað getum við gert til að stofan sé hugguleg og bjóði okkur velkomin? 

Falleg orð geta látið okkur líða vel og minnt okkur á það sem er mikilvægt.

Kennari les eftirfarandi spakmæli um hamingju (eða önnur að eigin vali) og útskýrir þýðingu þeirra:

1) Gleðin felst ekki í hlutum, hún er í okkur sjálfum
 2) Gott hjarta er uppspretta gleði, geislandi bros lýsir upp umhverfið 

3) Beindu huga þínum að kæti og skemmtun, það heldur hörmungum fjarri og lengir lífið
4) Besta lyfið í lífsins raunum eru tryggir vinir og hamingjustund

Kennari útskýrir að við ætlum að skreyta stofuna með einu af þessum fallegu spakmælum. 
Nemendur velja það sem þeim finnst fallegast. Í framhaldi skiptir kennarinn nemendum í hópa. 

Hver hópur sér um að klippa út stafi úr einu orði og skreyta þá. 
Hér væri skemmtilegt að hafa allskonar efni til að vinna með. 

Þegar öll orðin eru tilbúin festa nemendur orðin upp á vegg í sameiningu. 

Hamingja í skólastofunni
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Í upphafi kennslustundarinnar sitja nemendur við borðin sín. 
Allir fá rautt blað, skæri og tússliti. Kennari gefur fyrirmæli. 

Nemendur eiga að klippa út og skreyta fallegt hjarta. 
Að því loknu halda allir inn í heimakrók með hjörtun sín.

Allir fá tækifæri til að sýna fallegu hjörtun sín og hvernig þau skreyttu þau. 
Kennari segir síðan börnunum að krumpa hjartað sitt vel og vandlega. 

Í framhaldi segir kennari börnunum að slétta úr hjörtunum sínum. 

Spurning
Eru hjörtun eins falleg og þau voru áður?

Umfjöllun
Ljót orð særa okkur og geta kramið í okkur hjartað. 

Við getum reynt að biðjast afsökunar og við getum reynt að slétta úr hjartanu en það verður aldrei eins. 
Við verðum að passa það sem við segjum við aðra því það er erfitt að laga krumpað hjarta.

Krumpað hjarta
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Umfjöllun
Sjálfsmynd er myndin sem við höfum af okkur sjálfum, hvað okkur finnst um útlit okkar og persónuleika. 

Af hverju viljum við hafa góða sjálfsmynd? 
Þá líður okkur vel, við höfum meira sjálfstraust og eigum léttara með að eignast vini. 

Hvernig mótast sjálfsmynd okkar? Skiptir máli hvað öðrum finnst? 
Við þurfum að passa hvernig við tölum um okkur sjálf því það hefur áhrif á það hvernig annað fólk sér okkur. 

Hvernig líður okkur þegar við fáum hrós? Það er gott að hrósa sér og öðrum.
 

Nokkur dæmi um góð hrós
Þú færð mig alltaf til að brosa 

Þú skrifar spennandi sögur
Þú ert hjálpsöm/hjálpsamur

Verkefni
Nemendur fá í hendurnar blað með nafninu sínu á. 

Þeir labba á milli og fá hrós frá þremur samnemendum sínum sem þeir skrifa á blaðið. 
Síðan skrifa þeir þrjú atriði sem þeim líkar í eigin fari. Nemendur nota síðan blaðið til að búa til sjálfsmynd. 

Sjálfsmyndin er þannig að þau teikna höfuð, hár, og háls en í staðinn fyrir andlit 
skrifa þau hrósin sem þau fengu og gáfu sér sjálf. 

Hér skal hvetja nemendur til að skrifa hrósin í mismunandi litum til að myndin verði litrík og falleg.

Sjálfsmynd
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Spurningar
Þurfa allir í bekknum að vera vinir?

Þurfum við að koma vel fram við alla?
Hvernig myndi okkur líða ef einhverjir í bekknum væru óvinir? Hefði það áhrif á okkur?

Umfjöllun
Það þurfa ekki allir að vera bestu vinir, það passa ekki allir saman, 

en það er mjög mikilvægt að við séum vingjarnleg hvert við annað. 
Þá líður okkur öllum best. Það er vandamál okkar allra ef einhverjir eru óvinir í bekknum 

eða koma illa fram hver við annan. Ef það gerist skulum við vera óhrædd að minna þá á að vera vingjarnlegir.

Verkefni
Nemendur draga úr hatti miða með nafni samnemenda síns.

Enginn fær að sjá miðann nema sá sem dró hann. 
Aftan á miðann skrifa þeir eitthvað fallegt um manneskjuna. 

Kennari les upp alla miðana í króknum. 
Kennarinn skorar á nemendur að gera eitthvað fallegt fyrir leynivin sinn þennan dag. 

vinir
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Umfjöllun
Allir finna einhvern tímann fyrir kvíða. Þá verðum við stressuð og okkur líður ekki vel. 

Sumir fá fiðrildi í magann, aðrir fá hraðan hjartslátt. 
Við upplifum kvíða á ólíkan hátt og af ólíkum ástæðum.

Spurningar
Hafið þið fundið fyrir kvíða? Hvenær? 

Hvernig getum við tekist á við kvíða?/Hvernig getum við látið okkur líða betur?

Hér skal hvetja alla nemendur til að taka þátt í umræðunni og segja frá atviki þar sem þau upplifðu kvíða. 
Þegar lausnir eru ræddar skal sjá til þess að eftirfarandi aðgerðir komi fram:

Hugleiða, tala við aðra, knúsa vin, anda djúpt, dreifa huganum, hreyfa sig, hvíla sig, hlusta á tónlist...

Verkefni 
Nemendur búa til gogg með kvíðalausnum í. 

Þau geta gripið í hann þegar þau eru í uppnámi eða finna fyrir kvíða og fylgt leiðbeiningum úr honum. 
Til dæmis „Andaðu djúpt x5“ eða „Hlauptu hring í kringum húsið“.

kvíði 1
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mynd eftir Þorvald Jónasson
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Umfjöllun
Kvíði er ekki alltaf eins. Stundum finnum við ekki fyrir neinum kvíða 

en stundum finnum við fyrir miklum kvíða. 
Kvíðinn er ekki alltaf eins, þannig að lausnirnar eru ekki alltaf eins 

(þó sumar virki í mörgum tilvikum).

Andlit 1
Hvernig líður honum? (Vel)
Hvað ætli sé að? (Ekkert)
Hvað ætti hann að gera? (Ekkert, halda 
áfram eins og hann er, kæta aðra)

Andlit 3
Hvernig líður henni? (Ekki glaður, gröm, 
óþolinmóður)
Hvað ætli sé að? (Finnur ekki dótið sitt)
Hvað ætti hann að gera? (Dreifa huganum, 
líta á björtu hliðarnar)

Andlit 2
Hvernig líður honum? (Illa, í miklu uppnámi)
Hvað ætli sé að? (Of mikið að gerast í einu, 
gerði eitthvað af sér)
Hvað ætti hann að gera? (Skrifa lista og 
skipuleggja sig, taka sér pásu og hugleiða/
hlusta á tónlist, tala við vin)

Andlit 4
Hvernig líður honum? (Leiður, illa, búinn að 
gefast upp)
Hvað ætli sé að? (Búinn að vera kvíðinn 
lengi, yfirþyrmandi tilfinningar)
Hvað ætti hann að gera? (Tala við fullorðinn)

kvíði 2
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Spurningar
Væri gott ef allir væru góðir? 

Í hverju þarf maður að vera góður til að vera góður?
Hvað er góðverk?

Af hverju gerum við góðverk?
Hvernig líður okkur þegar við gerum góðverk?

Ef við hjálpum einhverjum, þarf hann eða hún að gefa okkur eitthvað í staðinn?

Kennari sækir flettitöflu og nemendur koma með hugmyndir að góðverkum sem við getum gert í skólanum. Nemendur fara 
svo um skólann og gera eins mörg góðverk og þau geta á gefnum tíma. Nemendur setja kross á flettitöfluna að góðverki 

loknu. Í lok tímans er fjallað um hvað það er létt að gera góðverk og hvernig okkur líður eftir að hafa hjálpað til.

Dæmi um góðverk
Hrósa, bjóða fram aðstoð, taka til, gefa einhverjum kort/teikningu, deila með öðrum, lesa fyrir aðra…

góðverk
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Spurningar
Hvað er vont við rigningu? Hvað er gott við rigningu? 

Hvað er vont við blóm? Hvað er gott við blóm? 
Hvað er vont við skólann? Hvað er gott við skólann?

Er eitthvað gott við að gera mistök?
Er eitthvað gott við að líða illa? 

Umfjöllun
Það eru góðar og slæmar hliðar á öllu í heiminum. Við ráðum hvort við einbeitum okkur að góðu hliðunum eða slæmu. 

Við græðum ekkert á því að vera svartsýn. Okkur líður betur þegar við erum jákvæð og bjartsýn. 
Öðrum líður líka betur þegar við erum bjartsýn. Bjartsýni smitar út frá sér.  

Hvað getum við sagt í staðinn fyrir: „Ég er ekki góð í fótbolta“? (t.d. „Ég er góð í sundi“)
Hvað getum við sagt í staðinn fyrir: „Þetta mistókst“? (t.d. „Ég læri af þessu og geri betur næst“) 

Hvað getum við sagt í staðinn fyrir: „Þetta á eftir að ganga illa”? (t.d. „Ég ætla að gera mitt besta“)
Hvað getum við sagt í staðinn fyrir: „Þetta verður leiðinlegt”? (t.d. „Þetta er nýtt og spennandi“)

Verkefni
Nemendur búa til forsíðu á dagbók, á henni stendur „Dagurinn í dag var góður...“.

Í bókina skrifa þau að minnsta kosti einn góðan hlut sem gerðist þann dag og myndskreyta að vild. 
Dagbókina má alltaf draga fram þegar tími gefst í lok dags.

Dæmi um færslur
 Dagurinn í dag var góður því ég fékk uppáhalds matinn minn.
Dagurinn í dag var góður því ég fékk að heimsækja vin minn.

Dagurinn í dag var góður því það snjóaði.

bjartsýni og svartsýni
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Hópeflisleikir byggja upp góðan bekkjaranda og eru góð forvörn gegn einelti. 

Tröllin og skógarálfarnir
Fjórir nemendur eru valdir til að leika tröll. Tröllin eru grimmileg og þramma um. Allir hinir eru skógarálfar. 

Þeir eru léttir á fæti með skrækar raddir. Tröllin eiga að klukka álfana (ekki er leyfilegt að hlaupa). 
Þegar tröll klukkar álf nemur hann staðar og fer að gráta. Skógarálfarnir geta frelsað aðra skógarálfa með því að knúsa þá.

Umræður í lokin: Sýnum umhyggju. Vinir hjálpa hverjir öðrum með því að sýna hlýju.

Kærleiksgangur
Nemendur mynda tvær raðir andspænis hvor annari til að mynda „gang“. 
Einn nemandi aftast í röðinni labbar hægt og rólega í gegnum ganginn.

Þeir sem standa í röðinni eiga að sýna nemandanum kærleik. Þeir geta klappað honum á öxlina, 
hvíslað að honum hrósi, gefið honum fimmu, knúsað hann eða annað sem þeim dettur í hug.

Þegar fyrsti nemandinn hefur gengið í gegn kemur hann sér fyrir fremst í röðinni og tekur þátt í að sýna 
næsta nemanda kærleik. Leikurinn er ekki búinn fyrr en allir hafa gengið í gegn. 

Umræður í lokin: Hvernig líður okkur eftir að við göngum í gegnum kærleiksganginn? Ættum við að sýna kærleika oftar?

Keðjuleikur
Nemendur ganga rólega um. Kennari varpar fram flokki, svo sem „uppáhalds litur”. 
Nemendur segja svarið sitt ítrekað og taka í hendurnar á þeim sem hafa sama svar. 

Kennari endurtekur leikinn með nýjum flokki (t.d. uppáhaldsmatur, augnlitur, sjónvarpsþáttur). 
Þá slitna keðjurnar og nýjar myndast. 

Umræður í lokin: Við höfum margt sameiginlegt, jafnvel með fólki sem við hefðum ekki búist við.

Hópeflisleikir
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Spurningar
Hvernig líður okkur þegar við erum hamingjusöm?
Hvernig látum við þegar við erum hamingjusöm?

Hvað gerir okkur hamingjusöm?
Getum við stjórnað því hvort við erum hamingjusöm? Hvernig? 

Hugsið ykkur hamingjusömustu manneskju sem þið þekkið. Af hverju ætli hún sé svona hamingjusöm?

Verkefni
Nemendur teikna hamingjusömustu manneskju sem þau þekkja og skrifa stuttan texta um hana. 

Þau koma síðan upp og kynna hana fyrir bekknum.  

Heimaverkefni
Nemendur finna fimm myndir af því sem gerir þau hamingjusöm og koma með í skólann. 

Nemendur kynna myndirnar sínar og segja frá því sem gerir þau hamingjusöm.

hamingja
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