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Útdráttur 

Tilfinningar er hluti af okkar daglega lífi og það líður ekki sá dagur að við 
komumst ekki í tæri við tilfinningar okkar eða annarra. Það má segja að tilfinningar okkar 
stjórni því hvernig okkur líður hverju sinni. Það að einstaklingurinn geti stjórnað sínum 
eigin tilfinningum er mikilvægt og hefur það í för með sér að manni líður vel. 
Tilfinningagreind er mikilvæg þegar kemur að samskiptum við aðra og felst hún í því að 
maður geti skynjað tilfinningar annarra. Tilfinningaþroski og félagsþroski barna eru 
mikilvæg og þarf að hafa það í huga þegar börn fara í grunnskóla. Fræðsla fyrir nemendur 
um tilfinningar eru mikilvægar og það er námsefni til staðar sem leggur áherslu á þær. 
Börn hafa sömu tilfinningar og fullorðnir og þurfa þau einnig leiðsögn um tilfinningar 
enda fæðast þau ekki með þá reynslu og fræðslu sem felst í því að þekkja og kunna á 
tilfinningar sínar. Kennarar þurfa einnig að þekkja sínar eigin tilfinningar áður en þeir 
fræða nemendur um þær. Kennarar eru leiðtogar þar sem þeir eru fyrirmynd nemenda. 
Ekki er hægt að leggja fram námsefni þar sem tilfinningar eru í fyrirrúmi án þess að 
kennarinn hafi kynnt sér efnið. Kennsluaðferðir eru einnig mikilvægar þegar það kemur 
að námsefni sem tengist tilfinningum. Námsefni sem leggur áherslu á tilfinningagreind er 
yfirskrift ritgerðarinnar og er tekið fyrir námsefni sem tengist að einhverju leyti 
tilfinningum. Ritgerðin byggist á því hvað felst í tilfinningagreind og hvernig 
tilfinningaþroski barna er í grunnskóla. Einnig er fjallað um hvaða námsefni er kennt í 
grunnskólum landsins sem byggist á tilfinningagreind og tilfinningaþroska. Það námsefni 
sem leggur áherslu á tilfinningagreind á nokkuð sameiginlegt, sérstaklega þegar það 
kemur að kennsluaðferðum og er fjallað um þær aðferðir í ritgerðinni.  
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Abstract 

Emotions are a part of our lives and there is not a  day that we don´t get in touch with our 
emotions or the emotions of others. Emotions control how we feel. A person that can 
control his feelings will feel good. Emotional intelligence is critical when it comes to 
communicating and it includes people being able to relate to and sense other people´s 
emotions. Emotional growth and social development is critical and needs to be 
considered for children in school. Emotional education is important and there are 
curriculums children in emotions. Children have the same emotions as adults. Children 
need guidance and education in their emotions and do not get born into this world with 
everything under control in their lives. With education in emotions they will know and 
understand their own emotions. It is crutial that teachers know their own emotions before 
they educate the pupils. They are leaders and role models for the pupils. It is not possible 
to teach this curriculum if the teacher does not know the contents. Teaching methods are 
important when it comes to teaching emotions. A curriculum that involves emotional 
intelligence is the title of this essay and  curriculums that educate in emotional behavior 
are explored. This essay covers the curriculums on emotional intelligence and emotional 
growth that are taught in Icelandic schools. Those curriculums have a teaching method in 
common that is also analysed in this essay. 
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1. Inngangur 

Fyrir tveimur árum síðan kom 6 ára dóttir mín til mín og sagði mér að hún fyndi svo til í 

hjartanu. Ég skoðaði hana og spurði hana hvernig verkurinn lýsti sér og hún sagði að hún 

fyndi skrítna tilfinningu í hjartanu sínu. Ég var þá fljót að átta mig á því að þessi sársauki 

stafaði af tilfinningu og hún vissi ekki hvernig hún ætti að takast á við þessa tilfinningu. 

Ég ræddi vel og lengi við hana og við fundum út hvað það var sem væri að láta henni líða 

svona illa. Dóttir mín hafði nýlega rifist við vinkonu sína og sparkað í hana því hún varð 

svo reið. Hún hljóp svo heim og fann fyrir þessari hræðilegu tilfinningu sem ég sagði 

henni að væri samviskubit. Ég bað hana að fara til vinkonu sinnar og biðjast afsökunar og 

þá mundi verkurinn að öllum líkindum hverfa. Dóttur minni fannst þetta mjög skrítið að 

hún fyndi til í hjartanu og bara vegna þess að hún hafi verið að rífast við vinkonu sína. En 

svo þegar hún varð eldri þá lærði hún betur á tilfinningar sínar og gat sjálf fundið út hvers 

vegna henni leið illa þegar eitthvað kom upp. 

 Eftir þessa reynslu jókst áhugi minn á tilfinningagreind barna og hvernig hægt sé 

að fræða börn um þessar tilfinningar. Því eins og með flest allt þá þarf að leiðbeina þeim 

og segja þeim hvers vegna þeim líður svona og hvað sé hægt að gera til að bæta líðan 

sína.  

 Í öðrum kafla er fjallað um tilfinningagreind og hvað felst í því að vera 

tilfinningalega greindur. Einnig er fjallað um fjórar víddir tilfinninga sem eru mikilvægar 

þegar það kemur að tilfinningum og hvernig einstaklingurinn stjórnar tilfinningum sínum. 

Að lokum er fjallað um kennarann sem leiðtoga og hvernig hann geti nýtt sér 

tilfinningagreind í kennslu. 

 Í þriðja kafla er stiklað á stóru í fjölgreindarkenningu Gardners. Fjallað er um það 

hvernig fjölgreindarkenningin tengist tilfinningagreindinni og hvernig sjálfsþekkingar- og 

samskiptagreindin tengist tilfinningum. 

 Í fjórða kafla er fjallað um tilfinningaþroska og félagsþroska barna í grunnskóla. 

Farið er ýtarlega í tilfinningar barna og hvar þroski þeirra stendur bæði tilfinningalega og 

félagslega á hverju aldursári. Þessi kafli er gerður með tilfinningagreind barnanna í huga. 

 Í fimmta kafla er fjallað um tilfinningagreind í Aðalnámskrá. Hvernig 

Aðalnámskráin leggur áherslu á tilfinningar barna í kennslu og hvernig námsskráin 
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leggur áherslu á að skólinn undirbúi nemendur undir starf í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Tekinn er fyrir bæði almenni hluti og lífsleiknihluti Aðalnámskrár.1  

 Í sjötta kafla eru námsefni tekin fyrir sem leggur áherslu á tilfinningagreind barna. 

Það eru sex námsefni tekin fyrir og eru tvö námsefni á hverju námsstigi. Fjallað er um 

námsefnið hvernig það tengist tilfinningagreind og hvaða kennsluaðferðir og námsmat 

eru notaðar í kennslu. 

 Í sjöunda kafla eru kennsluaðferðirnar teknar fyrir sem notaðar eru í námsefninu. 

Þeim er lýst ýtarlega og teknar fyrir með tilfinningagreind í huga. 

 Í áttunda kafla er námsmat tekið fyrir sem notað var í námsefninu og því lýst 

ýtarlega. 

 Í níunda kafla eru umræður og er leitast við að svara rannsóknarspurningunum og 

þær rökstuddar. 

 Í tíunda kafla eru lokaorðin og eru tekin saman aðalatriðin í ritgerðinni. 

Unnið er út frá rannsóknarspurningunum: 

• Hvaða námsefni á íslensku byggist á tilfinningagreind? 

• Hvaða skilningur er lagður í hugtakið tilfinningagreind í þessu námsefni? 

• Hvernig nýta kennarar tilfinningagreind í þeim kennsluaðferðum sem þeir beita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aðalnámskrá grunnskólanna, almennur hluti. 2006: 8. 
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2. Tilfinningagreind 

Þegar kemur að kennslu í tilfinningagreind þá er lögð rík áhersla á sjálfsvitund. 

Sjálfsvitund er mikilvæg og felur í sér að einstaklingurinn geti borið kennsl á sínar eigin 

tilfinningar og staðið  skil á þeim. Einnig felur sjálfsvitundin í sér að einstaklingurinn 

þekki og átti sig á veikum og sterkum þáttum  persónuleika síns, að einstaklingurinn 

kannist við tilfinningar sínar og viðbrögðin sem þeim fylgja. Áhersla er einnig lögð á það 

að einstaklingurinn hafi stjórn á tilfinningum og átti sig á því hvað býr að baki þeim 

tilfinningum sem koma upp. Samkennd er hæfileiki þegar kemur að tilfinningum og felst 

í því að skilja fólk og geta sett sig í spor annarra. Einnig eru mannleg samskipti mjög 

mikilvæg þegar það kemur að tilfinningagreind. Einstaklingurinn þarf að vera góður 

hlustandi og góður spyrjandi.2  

 Að einstaklingurinn hafi taumhald á tilfinningum og streitu  er átt við að 

einstaklingurinn fylgi sinni innri rödd og að hann taki eftir neikvæðum boðum sem fylgja 

oft tilfinningum. Gott er að einstaklingurinn geti stjórnað reiði sinni t.d. með því að slaka 

á og þjálfist í því að minnka reiði. Að einstaklingurinn geti tjáð sig er mjög mikilvægt og 

það að geta tjáð sig um tilfinningar sínar við aðra. Einstaklingurinn geti tamið sér að 

hlusta á aðra og spyrja spurninga. Hreinskilnin er mikilvæg þegar það kemur að einlægni 

og trausti í nánum samböndum. Innsæi er hluti af þessum þætti og felst í því að þekkja og 

kannast við sitt eigið tilfinningalíf og viðbrögð annarra. Sjálfsvirðing er einnig 

mikilvægur hluti af tilfinningagreind og felst það í því að einstaklingurinn sé stoltur af sér 

og hafi gott álit á sjálfum sér. Ábyrgðarkennd þarf að vera til staðar og þarf 

einstaklingurinn að getað axlað ábyrgð á sínum ákvörðunum og sínum athöfnum. 

Einstaklingurinn þarf að vera ákveðinn og geta látið í ljós áhyggjur sínar og tilfinningar 

án þess að sýna reiði eða undirgefni. Samvinna einstaklinga er mikilvæg og þarf 

einstaklingurinn að vita hvenær honum ber að taka við forystu þegar unnið er í hópum. 

Einstaklingurinn þarf að geta leyst ágreining þegar hann kemur upp og leysa hann á þann 

veg að báðir aðilar fari sáttir heim.3 

                                                 
2 Goleman, Daniel. 1995: 267. 
3 Goleman, Daniel. 1995: 300. 
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2.1 Fjórar víddir tilfinningagreindar 

Oft er litið þannig á að í tilfinningagreind séu fjórar víddir.  Þessar fjórar víddir eru 

sjálfsvitund, sjálfsstýring, félagsvitund og tengslastjórn. Með sjálfsvitund er átt við að við 

skiljum okkar eigin tilfinningar, okkar eigin hæfileika og þarfir. Einstaklingar með sterka 

sjálfsvitund eru raunsæir og eru hvorki allt of sjálfsgagnrýnir né of bjartsýnir. Þessir 

einstaklingar eru hreinskilnir við sjálfa sig og geta gert grín að eigin göllum. Út frá 

sjálfsvitundinni kemur sjálfstýringin og snýst um að ná markmiðum sem einstaklingurinn 

setur. Hann þarf að gera sér grein fyrir tilfinningum sínum svo hann geti stjórnað þeim en 

ekki látið þær stjórna sér. Nauðsynlegt er að félagsvitund sé til staðar. Einstaklingurinn 

þarf að átta sig á og vita hvernig öðrum líður í kringum hann. Sá leiðtogi sem skynjar 

tilfinningar annarra getur breytt og tekið þátt í því ástandi sem við á hvort sem það er 

reiði eða hamingja hjá fólki. Samkennd er aðalatriðið í félagsvitundinni og að taka tillit til 

annarra í kringum mann. Tengslastjórn kemur svo síðast og saman stendur hún af öllum 

hinum víddunum sem sagt er frá hér að ofan. Þau tæki sem notuð eru í tengslastjórnun 

eru: sannfæringarkraftur og að geta stjórnað deilum þegar tengslastjórnun verður 

árangursrík þá öðlast einstaklingurinn færni í því að geta stjórnað tilfinningum annarra. 

En til þess að það sé hægt þá þarf leiðtoginn að vita um sínar eigin tilfinningar og hafa 

samkennd með öðrum.4 

2.2. Kennarinn sem leiðtogi 

Það hvernig maður kemur fram hefur áhrif á annað fólk. Ef einstaklingur hreytir út úr sér 

upplýsingum  með tilheyrandi leiðindum og fjandskap þá á sá sami von á svipuðu 

viðmóti. Ef einstaklingur talar frá hjartanu, með virðingu og hvetur fólk þá fær hann 

svipað viðmót. Það sem Goleman á við með svona hegðun er að fólk vill finna fyrir 

tilfinningum frá öðrum enda erum við tilfinningaverur. Það skiptir miklu máli fyrir 

leiðtoga að sýna tilfinningar. Því leiðtogi sem hefur samkennd með öðrum og kemur með 

jákvætt hugarfar á eftir að eiga góð samskipti við sinn hóp. Samkennd myndast þegar 

leiðtoginn gefur tilfinningalegan hóp stuðning og eykur það störf þeirra sem vinna fyrir 

viðkomandi leiðtoga. Tilfinningar hafa mjög mikil áhrif á vinnu einstaklings. Neikvæðar 

tilfinningar hafa slæm áhrif á vinnu hjá viðkomandi og þar af leiðandi hverfur 

                                                 
4 Goleman, Daniel. 2004: 59-60, 62, 67, 71, 73. 
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einbeitingin. Góðar tilfinningar auka getu einstaklingsins til vinnu. Þegar viðkomandi 

líður vel þá eykst athyglin og einbeitingin verður meiri og síðast en ekki síst þá finnst 

einstaklingnum gaman að vinna. Maður veit sjálfur að ef manni líður vel í umhverfi og 

aðstæðum þá verður drifkrafturinn og áhuginn meiri. Hver hefur ekki lent í því á 

vinnustað að það sé góður andi eða slæmur andi í hópnum. Það vita það flest allir að 

manni líður best í góðum anda og þurfum við að hugsa svona með kennarann í huga því 

börnin þurfa góðan leiðtoga sem sýnir tilfinningar og getur einnig greint þær hjá 

börnunum.5  

3. Fjölgreindir og tilfinningar 

Það eru átta greindir sem Howard Gardner setti fram. Þó má segja að það séu fleiri 

greindir til staðar hjá einstaklingum. Greindirnar átta eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistagreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sjálfsþekkingar- og samskiptagreind leggja 

áherslu á tilfinningar og hafa þar með svipaðar áherslur og tilfinningagreindin. Það sem 

sjálfsþekkingargreindin leggur áherslu á er fyrst og fremst það að einstaklingurinn þekki 

sjálfan sig. Að einstaklingurinn sé með sterka sjálfsmynd og að hann þekki sínar veiku og 

sterku hliðar einkennir einnig þessa greind. Einnig einkennist hún af skapgerð, innri 

hvötum, sjálfsvirðingu og sjálfsögun einstaklingsins. Samskiptagreindin leggur áherslu á 

að einstaklingurinn geti skilið og greint sitt eigið skap, skilji sínar eigin tilfinningar og hjá 

öðrum. Einnig er lögð áhersla á að einstaklingurinn sé hæfur og góður þegar það kemur 

að samskiptum við aðra og að hann geti greint tilfinningar annarra með því að hlusta á 

viðkomandi.6 

 

 

 

 

                                                 
5 Goleman, Daniel. 2004: 25-27, 34-37. 
6 Armstrong, Thomas. 2001: 14-15. 
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4. Tilfinningaþroski og félagsþroski barna í grunnskóla 

Tilfinningar eru hluti af okkar lífi og sýnum við tilfinningar á hverjum degi með því að 

vera glöð, reið, ástfangin og sorgmædd. Umhverfið hefur mikil áhrif á það hvernig við 

stjórnum tilfinningum okkar. En ekki er lögð áhersla á að einstaklingar þekki og skilji 

sýnar eigin tilfinningar. Það hefur mjög mikið að segja ef einstaklingur þekkir vel 

tilfinningar sínar því það hefur áhrif á það hvernig einstaklingnum vegnar í lífinu. Börn 

sem lenda í erfiðum aðstæðum og ráða ekki við þær  grípa oft til hegðunar t.d. eins og að 

tala eins og smábarn því þeim leið vel þegar þau voru smábörn. Börn geta upplifað 

vafasamar tilfinningar eins og fullorðnir og fundið fyrir öfund og afbrýðisemi í sambandi 

við félaga og vini.7 

4.1 Yngsta stig 

Sex ára börn eru farin að skilja varanleikann og vilja ræða um framtíðina. Barnið hugsar 

um líf og dauða og fer að gera sér grein fyrir því að dauðinn er varanlegt ástand. Barnið 

hefur áhyggjur og gagnrýnir sig sjálft. Það sem getur hjálpað barni á þessum aldri er að 

sýna því með venjum og reglum hvernig það á að hegða sér við þær ýmsu aðstæður sem 

geta átt sér stað. Barn á þessum aldri er mjög næmt og hæfni við að skilja og túlka aðra 

eykst til muna. Barnið finnur til með öðrum og sýnir umhyggju og á auðveldara með að 

leysa deilur sem geta komið upp. Ánægjan við að gleðja aðra og koma öðrum á óvart 

eykst verulega og hafa þau mikla ánægju af hópleikjum og eiga til að skipta ört um 

leikfélaga og reyna að falla inn í félagahópinn.8 

 7 ára gamalt barn er öruggt með sig og hugsunarháttur breytist. Hugsun þess er 

sjálfmiðuð og með tímanum fer það að geta sett sig í spor annarra. Það öðlast hæfni til að 

taka þátt í samtali og umræðum við aðra. Barnið er reyndar ennþá dálítið óöruggt með 

hvað er rétt og hvað er rangt og oft á tíðum leiðir það til þess að það verður sveiflukennt í 

tilfinningum. Barnið skilur að hegðun þess fylgja ákveðnar afleiðingar og það gerir sér 

grein fyrir því að það þurfa að vera reglur svo að samskipti gangi snurðulaust fyrir sig. 

                                                 
7 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998: 72,75. 
8 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 99-103. 
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Samkennd eykst gagnvart félögum  en kvíði getur komið upp á þessum aldri vegna þess 

að þau óttast að þeim sé strítt eða þau útilokuð úr félagahópnum.9 

 Þegar barn kemur á áttunda árið þá er það orðið öruggara með sig og er ekki eins 

sveiflukennt í skapi. Það áttar sig mun betur á orsökum og afleiðingum. Barnið er farið að 

þekkja sjálft sig mun betur og gerir sér grein fyrir því að það er einstaklingur. Samskipti 

við aðra eru orðin mun þróaðri og getur það sýnt samstöðu og leggur oft orð í belg í 

samskiptum við félagana. Félagslega er barnið mjög virkt og hefur mikinn áhuga á 

nýjungum.10 

 Á níunda árinu verður mikil breyting á barninu hvað varðar þroska. Barnið verður 

öruggara með sig og sjálfsbjargarviðleitnin eykst. Barnið öðlast eigin samvisku og fylgir 

oft ekki settum reglum. Barnið fer að dæma sínar eigin gerðir og vill vera réttlátt og 

sanngjarnt. Samkennd barnsins er orðin mun sterkari en hjá átta ára og eru félagstengsl að 

myndast sem varanlegt vináttuband. Það kemur upp kvíði fyrir því að verða fullorðið og 

oft sagt að börn á þessum aldri lendi í sálarkreppu. Börn eru mjög viðkvæm og næm og 

þola þau illa mótlæti.11 

4.2. Miðstig 

10 ára börn eru komin í gott jafnvægi og einkennist það af ró og vellíðan. Barnið vinnur 

úr sinni fyrri reynslu með því að flokka og melta hana. Barnið nýtur lífsins til hins ýtrasta 

nema ef að það koma upp erfileikar hjá því vegna ytri aðstæðna. Líkamleg geta hjá þeim 

er mjög góð og hafa þau gott vald á líkama sínum og geta því tileinkað sér þá færni sem 

hentar þeim og þau vilja gera. Barnið er mjög sjálfstætt, áreiðanlegt og hefur mikla 

ábyrgðartilfinningu en svik og óréttlæti fara mjög illa í það. Barn á þessum aldri er mjög 

félagslynt og hefur mjög sterka réttlætiskennd. Barnið vill hjálpa þeim sem minna mega 

sín og láta þeim líða vel. Barnið er mjög félagslynt en með sveiflum sem koma oft upp í 

félagsskapnum.12 

 Á ellefta aldursári hefst hálfgert óróleika tímabil og eru börn á þessum aldri að 

byrja á fyrra gelgjuskeiðinu. Á gelgjuskeiðinu eru miklar breytingar bæði líkamlegar og 

                                                 
9 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 111- 119. 
10 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 120 - 121. 
11 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 121 – 123. 
12 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 124-126. 
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andlegar. Mikið er af tilfinningasveiflum og sjálfstæðisbaráttu. Barnið festist oft í sinni 

eigin hugsun og of miklar tilfinningar eru yfirþyrmandi fyrir barnið. Það sem einkennir 

þetta skeið er uppreisn og andstaða hjá barninu. Barnið getur einnig misst sjálfstraustið á 

þessum tíma. Börn á þessum aldri leita meira til félaga sinna heldur en til 

fjölskyldunnar.13 

 12 ára barn er þroskaðra en 11 ára barn og íhugulla. Hugsun barnsins líkist alltaf 

meira og meira hugsun fullorðinna. Barnið hefur öðlast sveigjanlegri samvisku og beitir 

óhlutbundinni rökhugsun. Barnið hefur meiri stjórn á tilfinningum sínum og mjög gott 

sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd. Áhugi á sjálfum sér sem kynveru eykst og áhuginn á 

hinu kyninu verður meiri.14 

4.3. Unglingastig 

Unglingurinn er farinn að byrja að meta vitsmunalega trúverðugleika alls kyns hugmynda 

sinna og öllu því sem hann hefur trúað til þessa. Með þessum pælingum sér unglingurinn 

ósamræmi í mörgu og verður þar með óöruggur með sig. Réttlætiskenndin er mjög sterk 

hjá unglingum og henni fylgja einnig sterkar tilfinningar. Samband við hitt kynið vegur 

mjög hátt og tekur það dágóðan hluta af hans lífi á þessum tíma. Unglingurinn er að 

tengja saman hjá sér líkamlega kynhvöt og djúpar tilfinningar. Það er mikil vinna hjá 

unglingnum að vinna úr þessum hræringum og tilfinningum og ofan á allt þarf 

unglingurinn að mæta kröfum samfélagsins til þess að geta orðið fullgildur og ábyrgur 

þjóðfélagsþegn. Miðað við þessa miklu vinnu hjá unglingnum þá er ekkert skrítið þó svo 

að hann misstígi sig eitthvað í ferlinu.15  

 Þegar einstaklingur kemst á kynþroskaskeið þá verður mjög mikil breyting hjá 

honum. Á unglingastiginu reynir mjög mikið á tilfinningar einstaklingsins og verður 

sjálfstraustið fyrir smá hnjaski og feimni eykst gífurlega . Eitt af því sem veldur spennu 

hjá unglingi er félagslegt sjálfsmat sem hann gengur í gegnum á þessum tíma.16 

 

 

                                                 
13 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 128-134. 
14 Álfheiður Steinþórsdóttir. 2003: 136-139. 
15 Guðrún Friðgerisdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998: 77. 
16 Goleman, Daniel. 1995: 273. 
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5. Tilfinningagreind í Aðalnámskrá 
Í Aðalnámskrá grunnskólanna, almennum hluta þá er lögð áhersla á að skólinn taki þátt í 

félagslegri mótun nemandans, stuðli að alhliða þroska, eðli og þörfum hvers og eins. 

Almenn menntun á að efla gagnrýna og sjálfstæða hugsun og efla hæfileika til að 

bregðast við nýjum aðstæðum sem geta komið upp hjá nemenda. Skólanum ber að efla 

sjálfstraust hjá nemendum ásamt því að nemendur öðlist heilbrigðan metnað í lífi og 

starfi. Almenn menntun á einnig að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum 

og umhverfinu, efla heilbrigða dómgreind, náungakærleik og verðmætamat hjá 

nemendunum. Námsskráin gerir skýra grein fyrir mikilvægi siðferðisvitundar hjá 

nemendum og þess að efla nemendur til umgengni um líf og umhverfi. Lögð er áhersla á 

að styrkja einstaklinga svo þeir átti sig á sinni stöðu í samfélaginu og undirbúa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi. Námsskráin leggur áherslu á fjölbreytt 

vinnubrögð hjá nemendum sem þroska félagslega færni og efla sjálfstæða hugsun hjá 

viðkomandi. Einnig að nemendur þjálfist í hæfni til heilbrigðs samstarfs við aðra og að 

nemendur þjálfist í heilbrigðri samkeppni við aðra. Áhersla er lögð á að nemendur geti 

tjáð sínar eigin tilfinningar og geti jafnframt virt skoðanir og tilfinningar annarra. Skólinn 

á að búa nemendur undir atvinnulífið, fjölskyldulífið og félagslífið með fjölbreyttum 

námstækifærum. Einnig að skólinn stuðli að því að nemendur temji sér víðsýni og 

skilning á skyldum og rétti sínum í samfélaginu. Námsskráin leggur áherslu á að 

siðferðisleg gildi endurspeglist í skólastarfinu og að umfjöllun um siðferðisleg gildi eigi 

heima í öllum námsgreinum skólans.17 

 Í  grunnskólum landsins á að vera að lágmark ein kennslustund í lífsleikni á viku 

og er þá aðeins verið að tala um 4. bekk og upp í 10. bekk. Það er síðan komið undir 

skólastjórnendum hvort þeir vilja byrja fyrr og hvort þeir vilja einnig bæta við 

kennslustundum í námsefninu. Námsgreinin á að efla alhliðaþroska nemenda og eiga þeir 

að rækta með sér verðmætamat, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Námsefnið eflir 

einnig hjá nemendum félagsþroska, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Nemendur styrki áræði sitt, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni. 

Nemendur þjálfist í að geta tekist á við þær kröfur og áskoranir sem koma upp í daglegu 

lífi. Lagt er áherslu á að skólinn skapi jákvætt og öruggt námsumhverfi fyrir hvern og 

                                                 
17 Aðalnámskrá grunnskólanna, almennur hluti. 2006: 8-10. 
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einn nemanda með stuðningi og samvinnu allra í skólanum og þá er verið að tala um bæði 

nemendur og starfsfólk skólans.18 Námsefnið á að undirbúa nemendur betur undir lífið og 

að nemendur vinni með sjálfan sig, beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og að 

nemendur þekki þær veiku og sterku hliðar á sjálfum sér. Námsefnið á einnig að efla 

félagsþroska nemandans, efla samskiptafærni og efla tjáningu. Nemandinn á að geta fært 

rök fyrir máli sínu, sett sín eigin markmið, sýnt frumkvæði, varast hættur og eflt 

sjálfsbjargarviðleitni. Nemendur rækti sköpunarhæfileika sína og efli verulega færni sína. 

Námsgreinin er gott tækifæri til að fjalla um þau mál sem geta komið upp í skólastarfi 

sem snertir og viðkemur líðan og velferð nemenda.19 

 Í áfangamarkmiði við lok 4. bekkjar er lögð áhersla á að nemandinn geti greint og 

lýst ýmsum tilfinningum sem geta komið upp. Hann geri sér grein fyrir mismunandi 

áreitum í umhverfinu og efli mannlega samskiptafærni og þjálfist í því hvað í þeim felst. 

Nemendur geti tjáð hugsanir sínar, væntingar, skoðanir og tilfinningar. Nemendur þjálfist 

í að sýna frumkvæði og sköpun í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir því að enginn er 

eins og dæmi ekki fólk eftir klæðaburði, hegðun og fleira.20  

 Í áfangamarkmiði við lok 7. bekkjar er lögð áhersla á að nemandinn skilji hvernig 

tilfinningar hafa áhrif á hegðun og samskipti einstaklingsins. Nemandinn öðlist færni til 

að bregðast rétt við neikvæðum samskiptum. Nemandinn átti sig á þeim breytingum sem 

verða líkamlega og andlega hjá sér og læri fjölbreytilegar aðferðir í samskiptum við 

aðra.21 

 Í áfangamarkmiði við lok 10. bekkjar er lögð áhersla á að nemandi sé meðvitaður 

um alla þá tilfinningaþætti sem tengjast samskiptum og geri sér grein fyrir jákvæðum og 

neikvæðum áreitum. Nemandinn átti sig á því hvað felst í kynferði og kynhlutverki ásamt 

því að hafa til hliðsjónar jafnrétti þegar það kemur að samskiptum við aðra. Nemandinn 

geti tjáð og rökrætt hugsanir sínar, tilfinningar, skoðanir og væntingar sínar. Hann sýni 

sjálfsaga og sjálfstraust í samskiptum. Nemandinn þjálfist í að beita gagnrýninni hugsun í 

samskiptum og starfi og geti sett sér markmið og framtíðaráætlun.22 

                                                 
18 Aðalnámskrá grunnskólanna, Lífsleikni. 2007: 4-5. 
19 Aðalnámskrá grunnskólanna, Lífsleikni. 2007: 5-4. 
20 Aðalnámskrá grunnskólanna, Lífsleikni. 2007: 8-9. 
21 Aðalnámskrá grunnskólanna, Lífsleikni. 2007: 9-10. 
22 Aðalnámskrá grunnskólanna, Lífsleikni. 2007: 10-12. 
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6. Námsefni sem leggur áherslu á tilfinningagreind 
Í þessum kafla verður tekið fyrir námsefni sem leggur áherslu á tilfinningagreind og 

tilfinningaþroska. Kaflanum er skipt eftir aldursstigum í grunnskóla og eru tvö námsefni 

tekin fyrir á hverju stigi.  

 Brothætt sjálfsmynd hjá nemendum er mjög alvarlegt mál og þegar kennari hvetur 

og kemur með jákvæðar athugasemdir þá hefur það áhrif á brothætta nemendur. Þó svo 

að kennarinn hafi ekki grun um að nemandinn sé í sálarkreppu þá er þetta forvörn 

gagnvart því að erfiðleikarnir hjá nemandanum fari lengra. Þegar nemendur gera allt sem 

kennari biður þá um að gera og fá ekkert tilbaka þá minnkar til muna áhugi þeirra á 

námsefninu. Stöðugar jákvæðar athugasemdir til nemenda hafa í för með sér að góð 

hegðun og námsáhugi helst vel og lengi.23 

 Foreldrar hafa áhyggjur af líðan barna sinna í skóla meira heldur en námsárangri 

þeirra og það er rökrétt vegna þess að líðan helst í hendur við námsárangur. Ef manni 

líður illa þá gengur manni verr að gera hluti og á það við alla einstaklinga. Maður skilar 

ekki eins árangursríku starfi ef manni líður illa.24 

Í kennslustofunni er gott að það sé jákvætt og styðjandi námsumhverfi fyrir 

nemendur. Það er aldrei of mikið af hinu góða t.d. hvatning er alltaf gott verkfæri fyrir 

kennara því nemendur finna fyrir því þegar fylgst er með þeim og þeim er sagt hvað þeir 

eru að gera frábært starf. Gott er að umbuna fyrir vel unnin störf, þá með verðlaunum, 

hrósa svo að aðrir heyri og einnig að setja verk eftir nemendur upp á veggi skólans til að 

sýna öðrum. Samkeppni er af hinu góða og er hægt að hafa keppni milli einstaklinga eða 

hópa og er þetta allt saman dæmi um ytri hvatningu og hefur hún í för með sér jákvæð 

áhrif á nemendur og áhuga þeirra á námi sínu.25 Við gerð matsins á námsefnunum var 

stuðst við námsefnislykil Braga Guðmundssonar og einnig var notast við gátlista Ingvars 

Sigurgeirssonar sem er að finna í bókinni Að mörgu er að hyggja. 

6.1. Yngsta stig  

Á yngsta stigi eru 4 bekkir frá 1. bekk upp í 4. bekk. 

                                                 
23 Jón Baldvin Hannesson. 2002: 135-136, 162. 
24 Jón Baldvin Hannesson. 2002: 157. 
25 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 22-23. 
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6.1.1. Vinir Zippýs 

Vinir Zippýs er alþjóðlegt forvarnarverkefni sem leggur mikla áherslu á geðheilsu barna. 

Verkefnið hefur verið prófað í Danmörku og tók ,, Partnership for Children“ við 

verkefninu árið 2002. Námsefnið kom til Íslands árið 2005 og í dag eru 50 grunnskólar á 

landinu að kenna þetta námsefni.26 

 Vinir Zippýs leggur áherslu á að kenna nemendum að kljást við erfiðleika á eigin 

spýtur og er námsefnið ætlað fyrir 6-7 ára börn. Börnum er kennt að bera kennsl á 

tilfinningar sínar og tala um þær og segja hvað þeim býr í brjósti. Leiðir eru kannaðar 

hvað sé best að gera til að kljást við þessar tilfinningar sem koma upp. Börn aðstoða hvert 

annað ef viðkomandi á við vandamál að stríða. Námsefnið er kennt í grunnskólum og er 

miðað við að námsefnið taki 24 vikur, ein kennslustund á viku. Námsefnið er byggt upp á 

6 sögum um söguhetjuna Zippý sem er einskonar fluga og vini hans sem eru börn. Í 

þessum sögum lenda þau í ýmsum vandræðum og þurfa þau að leysa þau saman. 

Sögurnar spanna allt frá klípusögu og alls kyns málum sem tengjast t.d. vináttu, 

samskiptum, einmanaleika, einelti, breyttum aðstæðum í lífinu, ástvinamissi og hvernig 

best sé að byrja upp á nýtt. Hver saga er fallega myndskreytt og sjá nemendur vel út úr 

teikningunum hvað er verið að segja í sögunum. 27 Á þessum 24 vikum fara nemendur í 6 

námsþætti og í hverjum þætti er tekið fyrir eitt efni og skiptist hver námsþáttur í 4 

kennslustundir. Tilfinningar er fyrsti námsþátturinn og í fyrstu kennslustund er tekið fyrir 

að vera hryggur – að vera glaður, í annari kennslustundin er tekið fyrir að vera reiður og 

að vera pirraður, þriðja kennslustundin tekur fyrir að vera afbrýðissamur og í fjórðu er 

tekið fyrir að vera kvíðinn og óöruggur. Annar námsþátturinn er tjáningar og boðskipti. Í 

fyrstu kennslustund er tekið fyrir hvernig hægt er að örva og bæta tjáningu og boðskipti, í 

annarri er tekið fyrir að hlusta af athygli, í þriðju er tekið fyrir hverjir geta hjálpað okkur 

og í fjórðu er tekið fyrir að segja það sem maður meinar.  Þriðji námsþátturinn er að 

mynda vináttutengsl og slíta þeim og er tekið fyrir í fyrstu kennslustund hvernig hægt sé 

að eiga vini lengi, í annarri er tekið fyrir að geta ráðið við höfnun og einmanaleika, í 

þriðju er tekið fyrir að leysa ágreining og sættast og í fjórðu er tekið fyrir að eignast vini. 

Fjórði námsþátturinn er að leysa ágreiningsmál og er tekið fyrir í fyrstu kennslustund að 

                                                 
26 Lýðheilsustöðin. a)Vinir Zippýs. 
27 Lýðheilsustöðin. a)Vinir Zippýs. 
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koma auga á góðar lausnir, í annarri er tekið fyrir hrekkir og einelti, í þriðju er tekið fyrir 

að leysa vandamál og í fjórðu er tekið fyrir að hjálpa öðrum að leysa vandamál. Fimmti 

námsþátturinn er að takast á við breytingar og missir. Í fyrstu kennslustund er tekið fyrir 

breytingar og missir, í annarri er tekið fyrir að takast á við sorg og dauða, í þriðju er farið 

í vettvangsferð í kirkjugarð og í fjórðu er tekið fyrir að læra af breytingum og missi. 

Sjötti námsþátturinn er ,,við spjörum okkur“ og er tekið fyrir í fyrstu kennslustund ólíkar 

leiðir til þess að spjara sig, í annarri er tekið fyrir að hjálpa öðrum, í þriðju er tekið fyrir 

að aðlagast nýjum aðstæðum og í þeirri fjórðu er tekið fyrir að fagna saman.28 

 Í hverri kennslustund byrjar kennarinn á að lesa hluta úr sögunni og rifjar upp 

hvað var gert í síðasta tíma. Nemendur fara svo í verkefnavinnu sem tengist því efni sem 

tekið er fyrir hverju sinni. Verkefnin eru fjölhæf allt frá því að fara í hlutverkaleiki, spila, 

teikna og umræður. Verkefnin fá nemendur til að átta sig á eigin tilfinningum og þeirri 

hegðun sem oftast fylgir þeim. Námsefnið einblínir ekki aðeins á það að aðstoða 

nemendur við að kljást við vandamál heldur læra nemendur að aðstoða aðra í kringum sig 

sem líður illa. Í námsefninu er mikið um endurtekningar og er það gert viljandi því ungir 

nemendur læra best þegar hlutirnir eru rifjaðir upp og endurteknir. Þegar nemendur hafa 

lokið við námsefnið fá þeir viðurkenningarskjal sem staðfestir þátttöku þeirra í náminu.29  

Kennarar gegna veigamiklu hlutverki við að koma námsefninu frá sér. Foreldrar 

fá kynningarbækling áður en kennarinn byrjar að kenna námsefnið og fer kennarinn yfir 

bæklinginn með foreldrum. Hver og einn kennari sem kennir námsefnið þarf að sitja 

námskeið. Í námskeiðinu er farið yfir hugmyndafræði og bakgrunn námsefnisins. Með 

þátttöku í námskeiðinu læra kennarar alla námsþættina 6 mjög vel. Einnig er kennurum 

bent á að í kennslustundunum geta komið upp viðkvæm mál sem snerta nemendur og fá 

kennarar þjálfun í því hvernig best sé að ráða fram úr þeim vanda. Kennarar sem taka 

fyrir námsefnið í bekknum sínum eru hvattir til þess að vera í góðu samstarfi við 

samkennara sína. Þeir ræða um námsefni hverrar kennslustundar og alltaf fá þeir aðstoð 

frá verkefnisstjóra ef þeir biðja um slíkt. Eftir hverja kennslustund eiga kennarar að skrifa 

stutta skýrslu um hvað gekk vel og hvað mætti gera betur í kennslustundinni. Þetta gerir 

þeim kleift að fylgjast vel með framvindu námsefnisins og svo er alltaf hægt að breyta og 

                                                 
28 Lýðheilsustöðin. b) Vinir Zippýs. 
29 Lýðheilsustöðin. a)Vinir Zippýs. 
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bæta námsefnið. Tillögunum er svo komið til verkefnisstjóra námsefnisins og fer hann 

yfir þau gögn með kennurunum. Kennarar fá ýmiskonar ráð á námskeiðinu sem þeir sitja 

og er eitt af því hvernig best er að hagræða kennslustofum. Nemendur sem eru í 

kennslustund eiga að sitja í hring og einnig setur kennarinn 6 reglur sem hengdar eru upp 

í kennslustofunni og nemendur fara eftir þeim þegar kennslan hefst. Að lokinni hverri 

kennslustund fá nemendur matsblað sem þeir fylla út. Þetta matsblað er myndrænt og er 

spurt hvort nemandanum hafi fundist gaman í tíma, táknað með sól, eða að nemandanum 

fannst ekki gaman, táknað með skýi. Einnig er spurt hvernig nemandanum leið í 

kennslustundinni og er broskarl sem táknar að nemandanum hafi liðið vel eða fýlukarl ef 

nemandanum leið illa.30 

6.1.2. Spor 1 

Námsefnið Spor 1 er kennt í 1. bekk í grunnskóla og eru Spor bækurnar alls fjórar talsins 

og Spor 2 er fyrir annan bekk og svo koll af kolli. Þetta námsefni er hannað sem 

lífsleikninámsefni og er lögð áhersla á samskipti, hegðun og tilfinningar nemenda. 

Viðfangsefnin sem eru í bókinni eru tengd atvikum sem hafa og geta komið upp hjá 

nemendum í daglegu lífi. Markmiðið með þessari bók er að efla tilfinningaþroska, auka 

samskiptahæfni og að nemandinn læri að bera virðingu fyrir sér og öðrum í kringum sig.  

Efnið skiptist í þrjátíu kennslustundir og eru verkefnin mjög fjölbreytileg allt frá því að 

vera umræður og til þess að nota leiki og fær sköpunargleðin að ríkja. Það er lögð rík 

áhersla  á að byrja og enda kennslustund alveg eins. Í byrjun kennslustundar á að spila 

skemmtilega tónlist eða syngja lag sem börnin fá að velja. Í enda hverrar kennslustundar 

á að fara í einskonar bangsaleik þar sem börnin mynda hring og leiðast. Þessi leikur felst í 

því að það er eitt barn inn í hringnum sem grúfir sig niður og þegar börnin hafa klárað að 

syngja lagið þá stekkur barnið upp og reynir að klukka annað barn.31  

 Þær kennsluaðferðir sem eru helst notaðar í þessu námsefni eru umræður og er 

lögð áhersla á að kennarinn spyrji spurninga út úr efninu. Kennarinn á að fá nemendur til 

að teikna sem mest sem tengist námsefninu og þá eru nemendur að teikna sjálfsmynd. 

Kennsluaðferðir í þessu námsefni eru fjölbreyttar og er einnig notaður leir í einu 

verkefninu þar sem nemendur eiga að búa til eitthvað fallegt og sýna svo bekknum. 
                                                 
30 Lýðheilsustöðin. a)Vinir Zippýs. 
31 Elín Elísabet Jóhannsdóttir. a) 2003: 3-7. 
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Nemendur gera einnig fjölbreytileg verkefni eins og að búa til bekkjarreglur og svo er 

einnig farið í marga spilaleiki. Í kennsluleiðbeiningunum eru mjög ýtarlegar upplýsingar 

um það hvernig á að skipuleggja hverja einustu kennslustund og hvaða verkefni væri 

sniðugt að nota hverju sinni. Í leiðbeiningunum eru sögur, stundum fallegar sögur og 

stundum klípusögur, sem kennarinn á að lesa upp fyrir nemendur. Þessar sögur eru ekki í 

nemendabókinni sjálfri heldur eiga nemendur að hlusta og fylgjast með myndunum sem 

þar eru. Í hverri kennslustund á kennarinn að nota orðaforða sem er til staðar í 

leiðbeiningunum og lýsir  því sem tekið er fyrir í kennslustundinni. Lögð er áhersla á það 

að kennarinn hafi orðaforðann mjög sýnilegan fyrir nemendur og fara vel yfir með þeim. 

Í kennslu eru gerðar æfingar eins og t.d. nemendur eru látnir vera í hring og æfa sig í að 

segja fyrirgefðu við aðra samnemendur sína og kennarinn fylgist vel með og útskýrir fyrir 

nemendum í hvaða aðstæðum þeir ættu að fyrirgefa öðrum. Einnig er hópavinna í 

kennslunni en hún er þegar námsefnið er rúmlega hálfnað. Í kennaraleiðbeiningunum er 

alltaf sagt til um það hvaða fjölgreindir eru efldar í hverri kennslustund og einnig eru 

greindirnar útskýrðar, hvernig þær voru efldar í verkefnavinnu eða umræðum. Ekki er 

lögð mikil áhersla á námsmat enda eru verkefnin mörg hver í formi leikja og umræðna og 

er þá lagt mat á hegðun og framkomu nemenda í tíma, áhuga og iðni í kennslunni. Lögð 

er rík áhersla á að nemendur safni efni í safnmöppu og fær svo nemandinn hana afhenta í 

lok annarinnar, eða þegar hann hættir í skólanum.32 

 Námsbókin er fallega skreytt með ljósmyndum af böngsum við allskonar iðju sem 

tengjast börnum. Textar í bókinni er með stóru letri og ekki er mikið af texta á hverri síðu 

en meira er af myndum. Bangsarnir eru í aðalhlutverki í bókinni og er verið að fá 

nemendur til að sjá sjálfa sig í þeim. Bangsarnir spyrja spurninga sem er beint til 

nemenda og eiga þessar spurningar að fá nemendur til að svara þeim fyrir bangsana. 

Einnig eru myndir af líkamshlutum barna og þá er aðallega verið að sýna hendur barna. 

Hendurnar eru notaðar til að lýsa tilfinningum eins og þegar einstaklingar takast í hendur 

þegar þeir hafa fyrirgefið hvort öðrum.33 

                                                 
32 Elín Elísabet Jóhannsdóttir. a) 2003: 3-71. 
33 Elín Elísabet Jóhannsdóttir. b) 2003: 1-16. 
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6.2. Miðstig 

Á miðstigi eru 3 bekkir frá 5. bekk upp í 7. bekk. 

6.2.1. Ég er bara ég 

Námsefnið Ég er bara ég er fyrir nemendur á miðstigi í grunnskóla. Þetta er einskonar 

þemahefti í lífsleikni og eru markmiðin að nemendur þekki og séu meðvitaðir um þau 

gildi sem fylgja jafnrétti. Nemendur geri sér grein fyrir því hvernig tilfinningar hafi áhrif 

á hegðun og samskipti við aðra. Nemendur geri sér einnig grein fyrir því að það sé 

fjölbreytt flóra af mannlífi í kringum þau og að þau geri sér grein fyrir því að enginn er 

eins og það má og er í lagi að vera öðruvísi. Námsheftið byggist á teiknimyndasögu um 

veru sem lendir í ýmsum skemmtilegum og erfiðum aðstæðum. Veran gengur í gegn um 

ýmsa erfiðleika og eiga nemendur að geta samsamað sig við þessa veru í gengum sitt 

eigið líf. Aðaláherslan í heftinu eru tilfinningar og lendir veran í ýmsu sem tekur á 

tilfinningalega og eiga nemendur að öðlast skilning á því að tilfinningar eru mjög 

fjölbreytilegar og heita þær allar eitthvað. Lögð er áhersla á endurtekningu og þá 

sérstaklega í umræðum og fá nemendur til að átta sig á því að það eru engir tveir eins og 

að þeir átti sig á fjölbreytileikanum í kringum sig. Heftið skiptist í 12 sögur og er gert ráð 

fyrir því að ein saga sé tekin fyrir í hverri kennslustund. Kennslunni er skipt niður í 

leiklestur, umræður, leiðarbók og undirbúning heimanáms. Heimanámið felst í því að 

nemendur fái spurningar með sér heim sem þeir eiga að svara fyrir næsta tíma. 

Leiðarbókin er einskonar safnmappa þar sem nemendur geyma sögur sem þeir skrifa og 

úrklippur sem tengjast hverri kennslustund. Í byrjun kennslu eru nemendur látnir útbúa 

sína eigin leiðarbók og er hún skreytt af nemandanum. Nemendur skrá einnig hugmyndir 

sínar í leiðarbókina og eru nemendur hvattir til þess að takast á við krefjandi og skapandi 

ritun. Það eru 7 viðfangsefni sem tekin eru fyrir í bókinni og þau eru: Hvað er venjulegt, 

margbreytileiki mannlífsins, fjölbreytt greind, litróf tilfinninga, að greina tilfinningar, 

fúkyrði – blótsyrði – fordómar og sjálfsskoðun.34 

 Er lögð áhersla á að nemendur læri og fjalli um sameiginlegar tilfinningar og 

útbúa nemendur spjald þar sem þeir sýna eftir hverja sögu hvernig verunni í sögunni líður 

hverju sinni. Með þessu læra nemendur heitið yfir þær tilfinningar sem veran upplifir því 

                                                 
34 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2000: 4-6, 8. 



18 
 

kennarinn aðstoðar þau við að finna út hvaða tilfinning á við hverju sinni og eru notaðir 

litir yfir hina ýmsu flóru tilfinninga. Í kennslunni er byrjað á sögu með því að lesa hana 

eins og leikrit og eru nemendur í aðalhlutverkum þar. Hópverkefni eru einnig til staðar og 

eiga nemendur að vera tvö til þrjú í hverjum hópi og fær hver hópur hluta úr sögunni sem 

þeir þurfa að leiklesa fyrir bekkinn. Kennarinn varpar síðan fram í bekkinn spurningum 

og eiga þær að vera leiðandi svo að það myndist skemmtilegar umræður í bekknum. 

Skipulag stofunnar þarf að vera gott og er áhersla lögð á það hvernig uppröðun er í 

skólastofunni þegar það eru umræður. Nemendur þurfa að sjá hvert annað svo að þeir geti 

haft góð og skemmtileg samskipti.35 Verkefnin eru fjölbreytileg allt frá því að vera 

trúnaðartal milli tveggja aðila og að nemandi greini sínar eigin tilfinningar og fylgir það 

blað kennaraleiðbeiningunum. Námsmatið byggist á því að nemendur meta sig sjálfir eftir 

hvert verkefni, eftir námsefnið í heild sinni og meta þau einnig leiðarbókina. En kennarar 

og foreldrar fá einnig að meta leiðarbók nemandans.36 

 Bókin er ríkulega myndskreytt og er stórt letur í henni. Myndirnar lýsa aðstæðum 

sem geta komið upp hjá hverjum sem er eins og t.d. rifrildi sem er á fyrstu blaðsíðunni. Í 

bókinni er veran alltaf að breyta um lit og er útskýrt í bókinni hvað liturinn þýðir sem 

tilfinning. Notuð eru fúkyrði í bókinni en þau eru falin með myndum. Það er lítið mál 

fyrir nemendur að átta sig á því hvað verið er að segja. Sögurnar spanna allt frá því að 

vera um venjulegan íslenskan strák í venjulegum íslenskum skóla upp í að vera drengur 

sem kemur frá öðru landi og er rétt byrjaður að tala og læra íslensku. Þetta hefti lýsir því 

vel hvernig samfélagið okkar er orðið fjölbreytt og ríkt af fjölbreytilegri menningu. 

Nemendur sem vinna í þessari bók geta margir hverjir séð sjálfa sig í sumum sögum og 

séð fyrir sér aðra.37 

6.2.2. Samvera, Verum vinir 

Námsefnið Samvera leggur áherslu á að efla hæfni nemenda á miðstigi í samskiptum. Það 

eru fjórar bækur sem falla undir heitið samvera. Bækurnar eru Verum vinir, Verum 

saman, Vinnum saman og Ræðum saman. Bókin sem verður tekin fyrir í þessum kafla 

heitir Verum vinir. Í bókunum er lögð áhersla á  samskipti og að efla sjálfsvirðingu 

                                                 
35 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2000: 6-8. 
36 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2000: 11-39. 
37 Ásdís Olsen og Karl Ágúst Úlfsson. 2000: 1-12. 
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nemenda einnig að nemendur kunni og geti borðið virðingu fyrir öðrum og finni fyrir 

umhyggju til annarra. Einnig er  tilfinningaþroski nemenda efldur ásamt réttlætiskennd. 

Markmiðin með þessu námsefni er að nemendur fái tækifæri til að þroska með sér 

sjálfstæði og geti sett fram sínar eigin skoðanir, beri virðingu fyrir sér og öðrum og sýni 

frumkvæði. Nemendur fái tækifæri til að þroska með sér umhyggju fyrir öðrum og geri 

sér grein fyrir og þekki tilfinninguna að vera náin öðrum. Í námsefninu er lögð áhersla á 

árekstra og ágreiningsmál og er tekið á þeim og nemendur fræddir um það hvernig takast 

á við það.38 

 Sú kennsluaðferð sem er notuð mest í þessu námsefni eru umræður og er hún 

notuð til að dýpka skilning og efla þroska nemenda. Nemendur eru hvattir til að hugsa 

sjálfstætt og að þroska með sér persónulega afstöðu til mála með sjónarmið annarra í 

huga. Mikil áhersla er lögð á að nemendur geti sett sig í spor annarra og geti leyst 

ágreiningsmál af sjálfsdáðum og í samvinnu við aðra. Með þessu er verið að efla 

samskiptahæfni nemenda og þroska siðferðiskennd. Mælt er með að kennarar noti 

spurnaraðferðina þegar miðla á námsefninu til nemenda. Kennarinn hefur í 

kennsluleiðbeiningum mjög greinagóðar spurningar sem hann getur varpað fram til 

nemenda í bekk. Kennarinn þarf að skipuleggja og leiða þær umræður sem myndast í 

bekknum og krefst það mikilla skipulagningar. Lögð er mikil áhersla á það að hafa 

kennslustofuna þægilega setta upp og hafa gott og rólegt andrúmsloft þegar umræður eru 

í fyrirrúmi í tímanum. Kennarinn þarf að hvetja nemendur til að segja það sem þeim býr í 

brjósti og einnig að nemendur hlusti á aðra og beri virðingu fyrir skoðunum annarra 

samnemenda sinna. Áhersla er lögð á það í kennsluleiðbeiningunum að kennarinn spyrji 

opinna spurninga svo að umræður verði frjóar og skemmtilegar. Kennarar eru hvattir til 

þess ef það myndast ágreiningur í bekknum að nota leiðandi aðferðir en ekki skipandi 

aðferðir til að leysa ágreininginn.39 

 Námsefnið Verum vinir skiptist í 5 kafla og er fyrsti kaflinn Vandi í vináttu, annar 

(Hvað er vinur?), þriðji Að eignast vin, fjórði Að eiga vin og sá fimmti Að ná 

samkomulagi við vin. Það er miðað við að bókin taki um það bil 20 kennslustundir og er 

mælt með því að taka námsefnið á þéttum tíma en ekki á einu skólaári. Í námsefninu eru 

                                                 
38 Sigrún Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir. 1992: 6-7.  
39 Sigrún Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir. 1992: 12-15. 
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markmiðin að þjálfa börn í að leysa togstreitu sem oft getur myndast í vinskapnum og eru 

börnin látin leysa það með umræðum og þannig fundin lausn á vandamálinu. Einnig fara 

nemendur í það hvað felst í loforði bæði þegar maður lofar og þegar manni er lofað og 

skilningur þeirra efldur á því sviði. Nemendur átti sig á því hvað felst í því að eiga vin og 

hvað er vinur. Nemendur fara einnig í það hvernig er að eignast vin og halda vináttunni 

og hvað það getur verið erfitt að komast inn í nýjan vinahóp. Börnin læri að rækta þurfi 

vináttu og að nemendur átti sig á því hvað þeir geri fyrir vini sína og vinirnir fyrir þá og 

hvað traustið gegnir veigamiklu hlutverki þegar það kemur að vináttu. Nemendur átti sig 

einnig á því hvað það getur verið sárt þegar vinur bregst trausti og að þeir geri sér grein 

fyrir því að slitnað getur upp úr vináttunni þegar traustið bregst. Nemendur læri einnig 

um það hvað felst í því að komast að samkomulagi við vin sinn og hvernig best sé að 

leysa mál sem geta komið upp með því að leyfa báðum aðilum að koma að orði.40 

 Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í þessari bók eru að mestum hluta umræður 

og eru góðar spurningar fyrir kennara í kennsluleiðbeiningunum. Einnig er ríkjandi í 

leiðbeiningunum að kennari noti leikræna tjáningu og myndræna tjáningu og ljóðagerð, 

bæði að nemendur yrki sitt eigið ljóð og finni ljóð þar sem ort er um vináttu. Ritun er 

einnig til staðar í bókinni og er verið að leggja áherslu á skapandi ritun hjá nemendum að 

þeir skrifi sínar eigin hugsanir og pælingar.41 

 Bókin er þunn með stórum stöfum og eru nokkrar klípusögur í bókinni. 

Klípusögurnar eru skemmtilegar og fylgja nokkrar myndir með þeim og einnig eru 

spurningar sem tengjast sögunni sem nemendur ræða um. Einnig eru nokkrar spurningar í 

bókinni sem nemendur svara með því að skrifa í bókina og spurninga kannanir fyrir 

nemendur þar sem þeir haka við þau svör sem höfða til þeirra. 42 

6.3. Unglingastig 

Á unglingastigi eru 3 bekkir frá 8. bekk til 10. bekkjar. 

                                                 
40 Sigrún Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir. 1992: 19-31. 
41 Sigrún Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir. 1992: 19-31. 
42 Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir. 1997: 4-23. 



21 
 

6.3.1. Klárari en þú heldur 

Bókin Klárari en þú heldur er fyrir nemendur á unglingastigi og er þetta ekki hefðbundin 

kennslubók heldur er þetta einskonar handbók. Markmiðin eru að nemendur öðlist 

sjálfstraust og átti sig á því að enginn er eins og allir hafa sína eigin hæfileika. Einnig er 

lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að styrkja sjálfan sig og finna sína sterku og 

veiku hliðar. Í bókinni er kafli um sjálfsþekkingargreindina sem leggur ríka áherslu á að 

nemendur styrkist og þjálfist í að meta sjálfa sig og pæli í eigin hugsun. Það er lagt til að 

kennarar kynni fyrir nemendum sínum þessar greindir í byrjun með umræðum og 

pælingum um greindirnar.43 

 Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í þessari bók eru umræður og er mælt með 

því að byrja kennslu á umræðu um greindirnar sem fjallað er um í bókinni. Einnig er 

mælt með hlutverkaleikjum og fá nemendur til að túlka greindirnar með eigin orðum eða 

látbragði og einnig að nemendur skrifi sögu og túlki greindirnar á þann hátt. Námsmat er 

ríkjandi í þessari bók og á hver og einn nemandi að útbúa og halda leiðarbók þar sem 

hann geymir allar sjálfskannanir sínar og sjálfsmatið sitt. Nemendur vinna í 

könnunarblöðum sem eru til staðar í kennsluleiðbeiningunum. Það er lögð áhersla á 

sjálfsmat og felst það í því að nemendur þjálfist í að hugsa um eigin hugsun og að þeir 

kynnist sjálfum sér og átti sig á því hverju þeir geta sjálfir stjórnað þegar það kemur að 

námsmati.44 

 Þessi bók er stór og mikil og er um 169 blaðsíður. Það er ekki mikið um myndir í 

bókinni en þó eru nokkrar. Bókin er gerð með fjölgreindarkenningu Gardners í huga og 

eru teknar fyrir 8 greindir í bókinni. Í bókinni er kafli um sjálfsþekkingargreind og er 

fjallað í henni um tilfinningar, að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar. Höfundur 

bókarinnar lýsir greindunum mjög vel og geta nemendur lesið um hverja einustu greind 

og eru kaflarnir settir þannig upp að nemendur ættu að geta lesið í gengum kaflana og 

skilið þá vel. Nemendur ættu einnig að geta séð sjálfan sig í sumum köflum og sett hluti í 

samhengi sem áður voru óskiljanlegir fyrir nemandann.45 

                                                 
43 Erla Kristjánsdóttir. 2006: 3-7. 
44 Erla Kristjánsdóttir. 2006: 3-9. 
45 Armstrong, Thomas. 2005: 1- 169. 
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6.3.2. Kynlega klippt og skorið 

Þetta námsefni er sett upp eins og úrklippusafn og eru aðal viðfangsefnin í bókinni um 

stöðu og hlutverk kynjanna í samfélaginu. Kynhlutverkið er einnig skoðað út frá 

umhverfinu Námsefnið leggur ríka áherslu á það að það eru staðlaðar hugmyndir um 

hlutverk kynjanna í samfélaginu og farið í það hversu vitlausar þessar hugmyndir geta 

verið. Með þessu námsefni á að koma í veg fyrir þessa stöðluðu ímynd kynjanna sem er 

ríkjandi í samfélaginu og að stuðla að jafnrétti kynjanna. Í bókinni er farið í mjög alvarleg 

málefni og eiga nemendur að velta þeim fyrir sér ásamt því að leysa verkefni. Bókin er 

alvörugefin en inn á milli er reynt að slá á létta strengi með skemmtilegum hliðum á 

alvarlegu málunum sem tekin eru fyrir. Verkefnin eru af ýmsum toga og er mikið af 

verkefnum sem nemendur leysa með því að svara spurningum, taka viðtöl, hópverkefni 

og einstaklingsverkefni.46 

 Kennsluaðferðirnar eru mjög fjölbreyttar og eru nemendur látnir útbúa sína eigin 

úrklippubók og einnig eru nemendur hvattir til að vinna við rannsóknarblaðamennsku 

með því að útbúa dagblað sem þau gera alveg sjálf út frá bókinni. Eru nemendur að rýna í 

fjölmiðla, kynna sér efni á veraldarvefnum, taka viðtöl, fylgjast með fólki og taka sína 

eigin afstöðu til ýmissa málefna sem tengjast námsefninu.47 

 Þetta er mjög þunn gormabók með úrklippumyndum. Það eru sögur, úrklippur úr 

dagblöðum og pælingar á hverri síðu sem höfðar til unglinga og þeir ættu að geta séð 

eitthvað í sögunum út frá sínu sjónarhorni. Bókin leggur ríka áherslu á mismun á kynjum 

og eru flestar sögurnar skemmtilegar og fræðandi. Sögurnar spanna allt frá því að tala um 

það að konur ættu að vera ennþá í lífstykkjum og karlarnir ættu að ráða öllu í það að 

konur hafa sama rétt og karlmenn. Þessar sögur, pælingar fá nemendur til að átta sig á því 

hvar þau standa bæði sem kynvera og sem manneskja. Það eru pælingar sem eiga að vera 

skrifaðar af unglingi bæði í byrjun og enda bókarinnar. Í bókinni  lögð áhersla á að 

einstaklingurinn er öðruvísi og það er ekkert athugavert við það að vera öðruvísi. Það eru 

myndasögur í bókinni og sígilt ævintýri um Öskubusku í nútímabúningi svo eitthvað sé 

nefnt.48 

 
                                                 
46 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2001:4-11. 
47 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2001: 4-12. 
48 Ásdís Olsen og Karl Ágúst Úlfsson. 2001: 1- 24. 
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7. Kennsluaðferðir 

7.1 Umræðu- og spurnaraðferð 

Umræðu- og spurnaraðferðar er fólgin í því að samræður eru ríkur þáttur í lífi 

nútímafólks, bæði í einkalífi, félagsstörfum, stjórnmálum, auk þess sem þær eru 

mikilvægur þáttur í mörgum störfum. Þjálfun nemenda í umræðum, að tjá sig, rökræða og 

hlusta á aðra er því mikilvægt markmið í nútímaskólastarfi á öllum skólastigum49. 

 Umræður í skólastofunni efla hæfni nemenda til að tjá sig, segja frá, útskýra, lýsa 

skoðunum sínum, tilfinningum og viðhorfum. Í þeim er fólgin þjálfun í félagslegum 

samskiptum. Nemendur miðla hver til annars, þeir læra að hlusta, styðja aðra, taka þátt í 

rökræðum, hlæja saman og láta sér líða vel. Góðar umræður móta viðhorf og kenna 

nemendum að sýna tillitssemi og umburðarlyndi. Þá viðurkenna þeir rétt annarra til að 

hafa sjálfstæða skoðun, ásamt því að geta eflt hópkennd og áhuga50.  

 Kennsluaðferðin byggist á því að kennarinn beitir spurningum og annarri 

kennslutækni með markvissum hætti. Við það skapast umræður sem hafa það að 

meginmarkmiði að efla skilning nemenda á tilteknu viðfangsefni, draga fram ólík rök og 

hugmyndir og fá nemendur til að draga eigin ályktanir. Kennarinn er í því hlutverki að 

virkja sem flesta nemendur í umræðunum með markvissum spurningum.51 Oft eru það 

einhverjir ákveðnir nemendur sem einoka umræðuna og leyfa ekki öðrum að komast að 

og þá verður kennarinn að grípa inn í. Nemendur eiga það einnig til að taka ekki þátt  í 

umræðum og láta lítið fyrir sér fara. Kennarinn þarf að fylgjast vel með þessum 

nemendum og beina til þeirra umræðunni eða spurningum. 52  

 Umræðu- og spurnaraðferðin byggist á því að kennarinn spyr spurninga til að 

skapa umræður. Markmiðin með þessari aðferð er að efla áhuga nemenda og fá þá til að 

velta fyrir sér hugmyndum og skiptast á skoðunum. Áhersla er lögð á það að þjálfa 

nemendur í umræðum, að þau geti tjáð sig og hlustað á aðra. Einnig er lögð áhersla á 

hvernig uppröðunin er í skólastofunni og þurfa nemendur að sjá framan í hvert annað og 

hefur það mjög mikil áhrif á það hvernig umræðurnar þróast.53 

                                                 
49 Ingvar Sigurgeirsson. 2005:  92. 
50 Ingvar Sigurgeirsson 1996:  10. 
51 Ingvar Sigurgeirsson 2004: 67. 
52 Ingvar Sigurgeirsson 1996:  38. 
53 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 92. 
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 Þegar talað er um stýrða umræðu þá er átt við samræðuaðferðina sem felst í 

fjórum áföngum. Upphafið er fyrsti áfanginn á aðferðinni og felst í því að notuð er 

einhverskonar kveikja til að vekja áhuga nemenda á efninu. Gott er að hafa kveikjuna 

tengda daglegu lífi nemandans og hann geti samsamað sig í því. Í öðrum áfanga er lögð 

áhersla á reglur og útskýringar. Það felst í því að kennarinn setur reglur fyrir nemendur 

eins og að þeir eigi að leyfa öllum að komast að, hlusta vel á aðra og ekki grípa fram í 

fyrir öðrum. Þriðji áfanginn felst í því að nemendur séu virkir í umræðunum og fá þá 

einnig til að kanna vel það mál sem tekið er fyrir. Einnig að fá nemendur til að hugsa vel 

mál sitt og velta fyrir sér og útskýra vel mál sitt fyrir öðrum. Í fjórða áfanga er niðurlag 

umræðunnar og eru teknar fyrir niðurstöður sem nemendur hafa fengið út úr umræðunni. 

Einnig að hægt sé að tengja efnið við það sem koma skal í næstu tímum. Það er hægt að 

beita samræðuaðferðinni hvenær sem er og hentar öllum kennslustigum. Það getur verið 

mjög gott að byrja á nýju viðfangsefni með umræðum.54 

 Þegar komið er að spurnaraðferðinni þá er hún svipuð samræðuaðferðinni. Það 

sem einkennir spurnaraðferðina frá samræðuaðferðinni er að gengið er ákveðnar til verka. 

Það er farið eftir ákveðnum mynstrum og oftast byrjað á opinni spurningu. 

Spurnaraðferðin hefst á þankahríð og felst í því að nemendur komi fram með hugmyndir 

eða lausnir sem tengjast viðfangsefninu. Þegar notuð er þankahríð í tíma er mikilvægt að 

andrúmsloftið sé óþvingað og nemendur séu afslappaðir og geti sagt allt sem þeim býr í 

brjósti . Það getur verið erfitt fyrir alla nemendur að komast að í umræðum þegar 

bekkurinn er mjög stór. Þá er gott að vera með umræðuhópa og nokkra nemendur í 

hverjum hóp. Hver hópur kemur með niðurstöður eftir hverja umræðu og fá allir hópar að 

leggja til máls.55 

7.2 Innlifunaraðferð og tjáning 

Það sem er átt við með innlifunaraðferðinni er að nemendur lifi sig inn í hlutina, setji sig í 

spor annarra, tjái sig á skapandi hátt og sjái fyrir sér atvik og hluti í huganum. Sem dæmi 

um þessa aðferð má nefna sagnalist, sjónsköpun, hugarflug með leiðsögn og leikræn 

tjáning.56 

                                                 
54 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 93-94. 
55 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 94-95. 
56 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 72-73. 
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 Sagnalist er sjálfstæð kennsluaðferð og með elstu kennsluaðferðum sem til eru. 

Þessi kennsluaðferð á heima í sögukennslu og fellur vel í það námsefni. Í sagnalistinni 

reynir mjög mikið á frásagnarhæfileika viðkomandi, framsögn þarf að vera áhugaverð og 

flutningurinn þarf að vera lifandi hjá viðkomandi svo það skili sér til nemenda. Með 

þessari aðferð má tengja hana við ýmis konar verkefni s.s. myndræn tjáning, leikræn 

tjáning, hlutverkaleikjum og hreyfileikjum. Oft er notuð frásögn til að byrja á nýju efni 

og vekja áhuga nemenda á viðkomandi efni.57 

 Þegar átt er við sjónsköpun þá eru nemendur fengnir  til þess að sjá hluta úr 

námsefninu fyrir sér í huganum. Þegar þessi aðferð er notuð þarf að undirbúa vel bæði 

nemendur og kennslustofuna. Gott er að byrja á inngangi, frásögn eða spurningum úr 

námsefninu. Í skólastofunni er gott að skapa rólegt andrúmsloft eins og t.d. að dempa 

ljósin í stofunni eða láta nemendur hvíla sig fram á borðið. Í sjónsköpun eru nemendur 

látnir lifa sig inn í atburði eða persónu sem viðkemur námsefninu og að nemendur geti 

áttað sig á því hvað gæti komið næst í efninu. Sjónsköpunin leggur áherslu á að vekja 

áhuga hjá nemendum á því námsefni sem tekið er fyrir hverju sinni og að nemendur 

komist í snertingu við efnið. Sjónsköpunin höfðar til frjórrar hugsunar en hægt er að nota 

hana á fjölbreyttan hátt þegar það kemur að skapandi starfi. Sem dæmi um skapandi starf 

má nefna leikræna tjáningu, hlutverkaleiki, málun og mótun og ýmsar aðrar listrænar 

tjáningar. Það reynir mikið á kennarann þegar nota á þessa aðferð því að kennarinn þarf 

að ná athygli hjá öllum nemendum í bekknum.58  

 Hugarflug með leiðsögn er aðferð sem byggð er á frásögn og sjónsköpun. 

Aðferðin felst í því að kennarinn eða nemandinn fer með einstaklinga í ferðalag í 

huganum og eru einstaklingarnir einnig þátttakendur. Eftir hvert ferðalag eiga nemendur 

að miðla reynslu, tilfinningum eða sinni skynjun til samnemenda sinna.59 

 Leikræn tjáning er aðferð sem felst í því að nemendur túlki námsefnið með 

leikrænum hætti. Kosturinn við þessa aðferð er að nemendur eru mjög virkir og nálgast 

viðkomandi námsefnið með lifandi hætti. Leikræn tjáning er skyld leiklist en það eru 

nokkur atriði sem aðskilja þau. Má nefna að sýning í leikrænni tjáningu þarf ekki að 

koma við sögu og aðaltilgangurinn við leikræna tjáningu er að allir eru þátttakendur. 

                                                 
57 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 98-99. 
58 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 100-101. 
59 Ingvar Sigurgerisson. 2005: 101-102. 
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Þessi aðferð gerir miklar kröfur til kennara. Til þess að aðferðin skili sér til nemenda þarf 

kennarinn fyrst og fremst að hafa áhuga og gaman af leikrænni tjáningu. Það getur verið 

vandasamt að stjórna faginu og eflaust einhverjir nemendur sem hafa lítinn áhuga á 

leikrænni tjáningu og getur það verið ástæðan fyrir því að þessi aðferð er lítið notuð í 

grunnskólum landsins.60  

 Þær kennsluaðferðir sem lúta að leikrænni tjáningu má nefna leikrænar æfingar en 

þær felast í því að nemendur æfi og rannsaki hreyfingar sínar. Tal og framsagnaræfingar 

tilheyra leikrænni tjáningu og eru það æfingar sem tengjast máli og framsögn nemenda. 

Tengsl- og traustæfingar felast í því að styrkja tengslin innan nemendahópsins og efla 

traust hjá þeim. Skynjunar og einbeitingaræfingar efla næmi með því að skoða, snerta, 

hlusta og finna lykt. Leikspuni felst í því að nemendur túlki atriði úr námsefni og leiki af 

fingrum fram. Hlutverkaleikir tilheyra þessari kennsluaðferð og felst í því að nemendur 

fara í hlutverk og leika. Það er einnig hægt að gera leikþætti úr námsefni og síðast en ekki 

síst er brúðuleikhús sniðug kennsluaðferð sérstaklega fyrir þau yngstu og felst í því 

nemendur setja á svið leikþætti með brúðum.61 

 Myndræn tjáning felst í því að verkefni byggist á myndrænni útfærslu og oft eru 

það kennarar sem leggja þetta fyrir nemendur og þá í flestum tilvikum 

myndlistakennarar. Myndræn tjáning getur verið allt frá því að nemendur máli málverk, 

teikni mynd, geri myndasögur, teikni á krítartöflu, noti klippimyndir, ljósmyndir og 

margt fleira. Oft er gott að hafa myndlistakennarann í samvinnu þegar umsjónarkennari 

ætlar að nota þessa aðferð og er það vegna þess að kennarinn getur fengið nemendur til 

að nýta þá reynslu sem þeir hafa fengið frá myndlistakennara. Einnig er hægt að fá 

nemendur til að svara spurningum úr námsefni með því að svara myndrænt.62 

 Skrifleg tjáning felst í því að nemendur noti ritun til að vinna úr námsefninu. 

Nemendur geta notað ritun í ljóðagerð, leikritun, dagbókum, leiðabækur og margt fleira.63 

                                                 
60 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 102, 104. 
61 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 103 – 104. 
62 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 107. 
63 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 107. 
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7.3 Þrautalausnir 

Þrautalausnir felast í því að efla og þjálfa nemendur í rökhugsun, innsæi og 

ályktunarhæfni. Markmiðin með þessari aðferð er að fá nemendur til að sjá hluti frá 

ólíkum sjónarhornum. Nemendur beiti frjórri hugsun við lausnir og geti einnig borið 

saman kosti og galla viðfangsefnisins.64 

 Teikningar við þrautalausnir felast í því að nemendur noti teikningar við 

þrautalausnir. Það er hægt að tjá sig meira með því að teikna heldur en að tjá sig með 

orðum. Nemendur geta einnig tjáð hugsun sína með teikningum og einnig gefa teikningar 

gott yfirlit yfir efni og nemendur eiga þar með auðveldara að hugsa um efnið.65 

 Í hlutverkaleikjum eru nemendur að setja sig í spor annarra. Markmiðið með 

þessari aðferð er að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra. Með því að nemandinn setji 

sig í spor annarra þá lærir hann að skilja ólík sjónarmið, viðhorf og tilfinningar. Í 

hlutverkaleikjum þjálfast nemendur í því að kanna, ræða og meta hlutina. Þessi aðferð 

eykur einnig ímyndunarafl og hugsun verður frjórri hjá nemendum. Aðferðin felur einnig 

í sér að nemendur þjálfist í samvinnu og samskiptum. Til þess að þessi aðferð skili sér til 

nemenda þá þarf að sýna umburðarlyndi því nemendur þurfa tíma til að læra og þekkja 

þessa aðferð. Þessi aðferð veitir einnig nemendum þjálfun í að kljást við ýmis 

vandamál.66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 73. 
65 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 114. 
66 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 117, 120. 
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8. Námsmat 

Það eru margar leiðir til að meta árangur nemenda. Það námsmat sem hefur verið mest 

notað í skólum eru hefðbundin próf. En með stækkandi samfélagi og breyttum viðhorfum 

hafa aðrar leiðir rutt sér til rúms í skólum.67 

 Sýnimappa felst í því að nemendur safna upplýsingum, allskyns verkefnum og 

teikningum. Tilgangurinn með möppunni er að í henni er yfirlit yfir það sem nemandinn 

hefur verið að gera í námsefninu og má segja að mappan sé eins konar heimildasafn um 

námið. Gott er að leyfa nemendum að vera með í ráðum þegar valið er efni sem á að fara 

í möppuna. Sýnimöppur eru einnig góðar fyrir samskipti við foreldra og geta þeir sé hvað 

nemandinn hefur gert í námsefninu.68 

 Með sjálfsmati er átt við að nemendur meti sig sjálfir. Það er hægt að gera það 

með því að nemendur haldi dagbækur eða leiðarbækur. Í þessar bækur skrifa nemendur 

sínar hugleiðingar um námið. Einnig er hægt að vera með kannanir, eyðublöð eða 

matslista sem nemendur fylla út. Markmiðin með þessu mati er að nemendur átti sig á því 

til hvers er ætlað af þeim í náminu. Með matinu fá nemendur tækifæri til að átta sig á sínu 

veiku og sterku hliðum í náminu.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 87. 
68 Ingvar Sigurgerisson. 2004: 87-88. 
69 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 91. 
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9. Umræður 
Í þessum kafla verður leitast við að svara  rannsóknaspurningunum og rökstyðja þau svör 

sem gefin verða.  

Hvaða námsefni á íslensku byggist á tilfinningagreind og hvaða skilningur er lagður í 

hugtakið tilfinningagreind í þessu námsefni? 

 Það námsefni sem byggist á tilfinningagreind er ekki fjölbreytilegt þegar leitað er 

á vef Námsgagnastofnunar. Lífsleikni námsefni er það eina sem tengist að einhverju leyti 

tilfinningagreind barna og þá er vitnað í tilfinningaþroska þeirra. Þegar leitin var þrengd 

þá kom fátt námsefni fram sem tengdist að einhverju leyti tilfinningaþroska barna og 

sérstaklega þegar komið var á unglingastigið. Það má með vissu segja það að námsefni 

sem tengist tilfinningagreind er ekki margvíslegt og sérstaklega fyrir nemendur á 

unglingastigi sem eru að ganga í gegnum miklar tilfinningasveiflur. Þess má geta að 

námsefnið Vinir Zippýs leggur áherslu á tilfinningagreind barna enda er það eina 

námsefnið sem byggt er á tilfinningagreind. Námsefnið var ekki til staðar á vef 

Námsgagnastofnunar enda var mjög erfitt að komast í tæri við námsefnið. Á vef 

lýðheilsustöðvarinnar var sér síða sem greindi frá námsefninu og voru upplýsingarnar um 

allt námsefnið til staðar þar. Það má með vissu segja að námsefni sem byggist á 

tilfinningagreind er ekki mikið og valmöguleikarnir frekar fáir. 

 Vinir Zippýs leggur áherslu á að nemandinn geti borið kennsl á tilfinningar sínar 

og kenna þeim að kljást við erfiðleika á eigin spítur. Nemandinn læri einnig að nýta 

þekkingu sína við að aðstoða aðra einstaklinga sem eiga við vandamál að stríða.70 

 Spor 1 leggur áherslu á samskipti nemandans, hegðun og tilfinningar. 

Aðalmarkmið í þessu námsefni er að efla samskiptahæfni.71 

 Ég er bara ég leggur áherslu á að nemandinn geri sér grein fyrir því að enginn er 

eins og allir og erum við sérstök á okkar eigin hátt. Námsefnið leggur áherslu á það að 

nemandinn átti sig á því og geri sér grein fyrir því að tilfinningar hafa áhrif á hegðun og 

samskipti.72 

 Námsefnið Samvera leggur áherslu á að efla hæfni nemandans í samskiptum 

ásamt því að efla sjálfsvirðingu hans. Námsefnið eflir tilfinningaþroska og réttlætiskennd 

                                                 
70 Lýðheilsustöðin. a)Vinir Zippýs. 
71 Elín Elísabet Jóhannsdóttir. a) 2003: 3-7. 
72 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2000: 4-6, 8. 
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nemandans og að hann beri virðingu fyrir öðrum það, ásamt því að sýna umhyggju eru 

markmið í þessu námsefni.73 

 Klárari en þú heldur leggur áherslu á að efla sjálfstraust og að nemandinn átti sig 

á því að enginn er eins og allir eru einstakir á sinn hátt. Að nemandinn þekki sínar sterku 

og veiku hliðar ásamt því að styrja sig sem einstakling.74 

 Kynlega klippt og skorið leggur áherslu á að nemandinn átti sig á hlutverki 

kynjanna og stuðla að jafnrétti kynjanna.75 

 Tilfinningagreind er lögð fram í námsefninu að lögð er áhersla á tilfinningar barna 

og samskipti þeirra við aðra. Ásamt því að nemendur þekki sína veiku og sterku hliðar og 

geti stjórnað tilfinningum sínum. Tilfinningagreindin er skilgreind í öllu námsefninu 

nema einu sem tilfinningaþroski barna og tilfinningar. Greindin kemur lítið fram sem 

skilgreining á námsefninu. Námsefnið er byggt upp að vissu leyti eins og 

tilfinningagreindin er skilgreind. Að því leyti að nemendur þekki tilfinningar sínar og nýti 

þær í leik og starfi. Sérstaklega að nemendur átti sig á því hvað felst í tilfinningum þegar 

reiði og hamingja koma upp. Nemendur þurfa að átta sig á því að samskipti við aðra eru 

mikilvæg og að tilfinningar eru allt í kring um okkur þó svo að við gerum okkur ekki 

grein fyrir því. Námsefnið tekur fram að markmiðin séu að efla tilfinningaþroska 

einstaklingsins og að nemendur átti sig á því hvað vinátta er mikilvæg þegar það kemur 

að því að efla tilfinningar.  

Hvernig nýta kennarar tilfinningagreind í þeim kennsluaðferðum sem þeir beita? 

 Þegar það kemur að góðri kennsluaðferð sem nýtist við að efla tilfinningagreind 

þá er mikið notað umræðu og spurnaraðferð. Þessi aðferð felst í því að efla hæfni 

nemandans til að tjá sig, geta lýst tilfinningum sínum og lært að hlusta á aðra.76 

Aðalmarkmið í þessari aðferð er að þjálfa nemandann í umræðum og að hann velti fyrir 

sér hugmyndum og skiptist á skoðunum við aðra.77 

                                                 
73 Sigrún Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir. 1992: 6-7. 
74 Erla Kristjánsdóttir. 2006: 3-7. 
75 Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2001:4-11. 
76 Ingvar Sigurgeirsson 1996: 10. 
77 Ingvar Sigurgeirsson. 2005: 92. 
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 Innlifunaraðferð og tjáning felst í því að nemandinn lifi sig inn í hlutina og þjálfist 

í því að geta sett sig í spor annarra. Að nemandinn geti tjáð sig á skapandi hátt og sjái 

hluti og atvik fyrir sér í huganum er einnig markmið þessarar aðferðar.78 

 Þrautalausnir felast í því að efla og þjálfa nemandann í rökhugsun og eru 

markmiðin með þessari aðferð að nemandinn geti séð hluti frá hinum ýmsu 

sjónarhornum. Að nemandinn beiti frjórri hugsun við lausnir og geti einnig borið saman 

kosti og galla viðfangsefnisins.79 

 Kennsluaðferðirnar eru svipaðar í því námsefni sem tekin eru fyrir í þessari 

ritgerð. Umræður eru í hverju og einu námsefni og rík áhersla lögð á að kennarar beiti 

umræðum í kennslu. Umræðurnar eru til þess að fá nemendur til að tala um tilfinningar 

sínar og geta einnig lýst þeim með orðum. Mikilvægt er að nemendur geti lýst 

tilfinningum sínum og að þeir geti skynjað tilfinningar annarra með því að ræða við 

viðkomandi. Leikræn tjáning er einnig mikið notuð sem kennsluaðferð og felst í því að 

nemandinn geti þá sett sig í spor annarra ásamt því að nota tjáninguna til að lýsa 

tilfinningum sínum og þá án orða og bara með látbragði. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 72-73. 
79 Ingvar Sigurgeirsson. 2004: 73. 
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10. Lokaorð 

Þegar allt er komið til alls þá byggist tilfinningagreindin á okkar daglegu samskiptum við 

annað fólk. Ásamt því hvernig við ráðum við tilfinningar okkar. Tilfinningar eru allt í 

kringum okkur og stundum áttum við okkur ekki á því hvað þær hafa mikil áhrif á okkar 

daglega líf. Einstaklingur sem er tilfinningalega greindur getur stjórnað tilfinningum 

sínum og áttað sig á því hvað tilfinningar merkja hverju sinni. Einnig felst í því að 

einstaklingur er tilfinningalega greindur þegar hann getur lesið í tilfinningar annarra og 

nýtt sér það sem leiðtogi. Kennarar þurfa að hafa ágætis tilfinningagreind enda eru 

kennarar leiðtogar og fyrirmynd nemenda. Maður getur sagt með vissu að jákvætt 

hugarfar smitast til annarra og má segja slíkt hið sama um neikvætt hugarfar. Það þarf 

ekki rannsókn til þess að sanna það. Við komumst í tæri við áreiti daglega og í flestum 

tilvikum þá áttum við okkur ekki á því. Mannleg samskipti eru mikilvæg og eiga allir 

einstaklingar samskipti við aðra. Að einstaklingur þekki sínar veiku og sterku hliðar er 

mikilvægt þegar það kemur að því að þekkja tilfinningar sínar. Börn og unglingar eru 

tilfinningaverur og þarf að leiðbeina þeim þegar kemur að tilfinningum. Barn fæðist ekki 

í heiminn með tilfinningalíf sitt þaulskipulagt heldur þarf það á stuðningi og 

leiðbeiningum að halda. Þegar barnið byrjar að ganga þá dettur það fyrst áður en gangan 

verður fullkomnuð. Segja má að tilfinningalíf barna og unglinga líkist fyrstu skrefunum. 

Það koma upp vandamál sem erfitt er að leysa og einstaklingurinn lendir á vegg. Með 

þessu lærir barnið af reynslunni og gerir betur næst en með smá aðstoð. 

 Aðalnámsskráin leggur mikla áherslu á sjálfstraust, að nemandinn þekki sínar 

veiku og sterku hliðar og félagsþroska nemandans. Góð og heilbrigð samskipti við aðra 

og að nemandinn geti tjáð tilfinningar sínar eru markmið úr námsskránni. Nemendur 

þurfa að takast í við og þjálfast í að eiga við jákvæð og neikvæð samskipti í lífinu ásamt 

því að byggja upp og efla sjálfstraust sitt. 

 Í námsefninu sem tekin eru fyrir í ritgerðinni leggja þau öll áherslu á 

tilfinningaþroska nemandans. Á yngsta stigi er lögð áhersla á að nemendur eflist í 

tjáningu og boðskiptum. Einnig er lögð áhersla á hvernig nemendur mynda vináttutengsl 

og hvernig og hvers vegna það getur slitnað upp úr vinskapnum. Að nemendur þjálfist í 

því að geta leyst ágreiningsmál og að sættast. Samskipti við aðra og að nemandinn sýni 
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tilfinningar sínar eru markmið í námsefninu á yngsta stigi. Ásamt því að nemandinn læri 

að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

 Á miðstigi er lögð áhersla á jafnrétti og að nemendur geri sér grein fyrir því hvað 

séu tilfinningar og hvernig þær tengjast hegðun og samskiptum við aðra. Að nemendur 

geri sér einnig grein fyrir því að það er enginn eins og það sé í lagi að vera öðruvísi en 

hinir. Einnig er lögð áhersla á að efla sjálfsvirðingu, tilfinningaþroska og réttlætiskennd 

nemandans. Áherslan á vináttu er mikil og að nemendur átti sig á trausti og samkomulagi 

við vini og hvernig það getur stundum brugðist. 

 Á efsta stigi er lögð áhersla á að nemendur öðlist sjálfstraust og að þeir átti sig á 

veikum og sterkum hliðum á sjálfum sér. Einnig að nemendur meti sjálfa sig og að þeir 

fái tækifæri til þess að styrkja sig. Einnig er lögð áhersla á að nemendur þekki stöðu og 

hlutverk kynjanna í samfélaginu. Jafnrétti er mikilvægt og að nemendur átti sig á því og 

þekki staðlaða ímynd kynjanna sem þarf að koma í veg fyrir. 

 Kennsluaðferðirnar sem notaðar eru í námsefnunum eru svipaðar. Mikið er um 

umræðu- og spurnaraðferð. Kennarinn notar mikið af spurningum sem nemendur leysa 

með því að ræða saman. Lögð er áhersla á það í námsefninu að nemendur tjái sig og að 

þeir hlusti á aðra tjá sig. Innlifunaraðferð og tjáning er einnig stór hluti í námsefninu. 

Mikið um það að nemendur geti sett sig í spor annarra og fundið til með öðrum. Leikræn 

tjáning er ríkjandi í námsefnunum og er það notað til að nemendur geti sett sig í spor 

annarra og að þeir styrkist í tilfinningalífi sínu. Einnig má sjá þrautalausnir í námsefninu 

og með því að nemendur teikni tilfinningar sína og fleira sem tengist nemendunum. 

Ásamt því að hlutverkaleikur er ríkjandi þegar það kemur að því að nemandinn átti sig á 

og sjái sjónarmið annarra. 

 Námsmat er ekki til staðar í öllu námsefninu og það námsefni sem býður upp á 

námsmat notast við sjálfsmat í ríkum mæli. Með könnunum, leiðarbókum, dagbókum og 

matslistum fá nemendur tækifæri til þess að átta sig betur á því hvernig þeim vegnar í 

náminu. 

Sýnimappa er einnig notuð og safna nemendur verkefnum sínum og teikningum í þessa 

möppu.  
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