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Ágrip 

Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í lífi barna og ungmenna og er velferð eitt af 
meginmarkmiðum hans samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Hann leggur áherslu 
á gagnkvæman rétt allra til náms, ólíkar þarfir nemenda og að borin sé virðing fyrir 
hverjum og einum. Markmið höfunda er að varpa ljósi á hvernig jákvæð menntun geti 
stuðlað að velfarnaði nemenda með námserfiðleika. Sýnt hefur verið fram á að nemendur 
með námserfiðleika hafi minni trú á eigin getu, lakara sjálfsálit, sjálfstraust og sjálfsmynd 
en fullfærir nemendur. Þeir upplifa oftar en ekki mótlæti og erfiðleika á námsleiðinni 
umfram fullfæra nemendur. Aðferðir jákvæðrar sálfræði geta aukið einbeitingu þeirra og 
seiglu, minnkað streitu og leitt til jákvæðara hugarfars. Fjallað verður um aðferðir sem eflt 
geta einstaklinginn. Sjónum beint að aðferðum sem auka núvitund, byggja upp seiglu og 
jákvæðni og aðferðum sem leggja áherslu á styrkleika nemenda. Þessar aðferðir geta nýst 
uppalendum, kennurum og öðrum sem vinna með börnum og ungmennum. 
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Formáli 

Þessi heimildaritgerð var unnin á vorönn 2018 sem 14 eininga lokaverkefni til BA gráðu í 
uppeldis- og menntunarfræði. Höfundar hafa báðar ávallt haft brennandi áhuga á 
einstaklingum sem glíma við námserfiðleika þar sem þær voru báðar í þeim hópi nemenda. 
Áhugi höfunda á jákvæðri menntun kviknaði árið 2015 þegar þær sóttu námskeið í 
núvitund sem hafði mikil áhrif á þær báðar. Þar að auki jókst áhugi beggja á jákvæðri 
sálfræði í áfanganum Persónuleg hæfni: jákvæð sálfræði og velferð sem kenndur var 
haustið 2017. Áherslan í námskeiðinu og í áfanganum var að læra að finna innri ró og 
stjórna hugsunum sínum. Þar að auki þótti höfundum áhugavert hversu mikla áherslu 
jákvæð sálfræði leggur á styrkleikaþjálfun en höfundum þótti það mjög ábótavant á sinni 
skólagöngu. Leiðbeinandi verkefnisins er Ingibjörg Kaldalóns sem ásamt Ásdísi Olsen 
kenndi áfangann Persónuleg hæfni: jákvæð sálfræði og velferð sem varð kveikjan að 
þessari ritgerð. Vilja höfundar að gefnu tilefni þakka henni kærlega fyrir stuðninginn og að 
hafa trú á okkur í þessu skemmtilega verkefni. Höfundar senda einnig sérstakar þakkir til 
Bryndísar Jónu Jónsdóttur velferðarkennara við Flensborgarskóla. Þar að auki vilja 
höfundar þakka samnemendum fyrir stuðning, hvatningu og félagsskap í gegnum námið og 
við skrif ritgerðarinnar. Fjölskyldur höfunda fá einnig sérstakar þakkir fyrir ómetanlega 
aðstoð og stuðning meðan á skrifum stóð. Að lokum eru höfundar gríðarlega þakklátar 
hvor annarri fyrir að vera ávallt jákvæðar og styðjandi meðan á skrifum stóð þrátt fyrir að 
erfiðleikana sem koma upp við slíka vinnu. Höfundar sýndu hvor annarri að aðferðirnar 
sem hér eru nefndar geta stutt við skólagöngu og þroska hvenær sem er á lífsleiðinni.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 
Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 
fylgt þeim samkvæmt okkar bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 
orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum 
sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, 08.maí 2018 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1.  Inngangur  

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hvernig nálgun jákvæðrar menntunar getur 
stuðlað að velfarnaði nemenda með námserfiðleika. Annars vegar verður litið til rannsókna 
á áhrifum námserfiðleika á sjálfshugmyndir ungmenna. Hinsvegar verður fjallað um 
aðferðir sem er ætlað að efla sjálfshugmyndir og velfarnað nemenda, aðferðir sem fjallað 
hefur verið um í rannsóknum jákvæðrar sálfræði. Viðfangsefnið var valið vegna reynslu og 
upplifun höfunda á eigin skólagöngu en hún var ekki ánægjuleg. Í báðum tilfellum var 
mikil áhersla lögð á veikleika og ekki komið til móts við ólíkar þarfir. Höfundar voru á 
sama máli þegar kom að slökum sjálfshugmyndum þeirra en það hefur reynst þeim 
krefjandi að byggja upp trú á eigin getu í námi. Þá vilja höfundar einnig koma inn á 
hlutverk skólans en skólinn hafði lítil sem engin úrræði fyrir þá nemendur sem höfðu ólíkar 
þarfir. Mesta aðstoð fengu höfundar frá uppalendum en það var bæði kostnaðarsamt og 
tímafrekt. Höfundar kynntu sér efnið vel og sáu fljótt tengingu milli eigin upplifana og 
rannsóknarniðurstaða en rannsóknir á sjálfsmynd barna og ungmenna með námserfiðleika 
leiddu í ljós að mörg börn og ungmenni upplifðu brotna sjálfsmynd, eins og nánar verður 
fjallað um hér á eftir. Út frá þessum niðurstöðum var áhugavert að skoða þær áherslur sem 
koma fram í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) um velferð barna og ungmenna. Sú yfirferð 
sýndi fram á að skólinn ætti að vera staður þar sem allir nemendur gætu fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Þessar áherslur stangast þó á við rannsóknarniðurstöður sem og eigin upplifanir 
höfunda.  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur meðal annars fram að allir nemendur hafi rétt 
til að stunda nám við sitt hæfi og að skólar eigi að bjóða upp á nám án aðgreiningar. Nám 
án aðgreiningar felur í sér að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og 
eins nemanda. Þá er einnig fjallað um virðingu, gagnkvæman rétt allra til náms og 
mismunandi þarfir hvers og eins. Þar að auki er tekið fram að borin sé virðing fyrir 
hæfileikum og einkennum einstaklingsins og með því dregi úr mismunun og aðgreiningu. 
Sérstaklega er komið inn á nemendur með sérþarfir s.s. námserfiðleika, fötlun, 
þroskahömlun, geðraskanir og afburða nemendur. Þörfum þessara nemenda þarf að sinna 
hvort sem það eru nemendur sem þurfa krefjandi og þyngri verkefni eða sérkennslu á 
einhverjum sviðum. Hlutverk skóla er ekki aðeins að fræða nemendur heldur einnig að efla 
þá sem samfélagslega þegna og búa þá undir áskoranir og mótlæti lífsins. Samkvæmt 
Aðalnámsskrá (2011) er heilbrigði og velferð ennfremur skilgreind sem einn af 
grunnþáttum menntunar og því mikilvægt að huga að leiðum sem beina sjónum að 
velfarnaði nemenda í skólastarfi.  

Einstaklingar sem glíma við námserfiðleika hafa ólíkar þarfir og væntingar til náms. 
Þeir hafa einnig mismunandi styrkleika og veikleika og þurfa því ólíkar nálganir. Þá sýna 
rannsóknir að þeir sem glíma við námserfiðleika séu líklegri til að flosna upp úr námi og að 
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hafa neikvæðar sjálfshugmyndir (Graham, Harris og Swanson, 2003; Beitchman og 
Young, 1997). Því er mikilvægt að huga að leiðum sem styrkt geta sjálfshugmyndir 
nemenda. Fjölbreytt kennsla er einn af lykilþáttum þess að ná til ólíkra einstaklinga með 
mismunandi þarfir. Kennarar gegna því mikilvægu hlutverki þegar kemur að kennslu þar 
sem sýnt hefur verið fram á að uppsetning, beyting og hagur kennarans geti skipt sköpun. 
Viðmót og hugarfar skólastjórnenda og kennara er það sem einkenna helst skólabraginn. 
Það er því mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um eigin áhrif og leggi áherslu á að 
skólabragurinn einkennist af hvatningu, skuldbindu og þrautseigju (Brooks, Brooks, 
Goldstein , 2012; Guðrún Kristinsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2016). Þegar kennari er 
tilbúin að leita ólíkra leiða og finna óhefðbundnar nálganir fyrir nemendur er hann að sinna 
ólíkum þörfum þeirra. Það er mikilvægt, því eitt af grundvallaratriðum þess að geta lært er 
að finna fyrir öryggi og vellíðan (Guðrún Kristinsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2016). Hér 
verða kynntar ýmsar aðferðir sem stuðla að velfarnaði nemenda, aðferðir sem nýst geta 
kennurum og aðilum sem starfa á vettvangi. Fjallað hefur verið um þessar aðferðir innan 
jákvæðrar sálfræði og jákvæðrar menntunar. Hér er átt við aðferðir sem stuðlað geta að 
aukinni núvitund, aðferðir sem byggja upp seiglu og gróskuhugarfar og aðferðir sem beina 
sjónum að styrkleikum nemenda. Rannsóknarspurningin sem leitað er svara við er 
eftirfarandi: Hvernig getur jákvæð menntun stuðlað að velfarnaði nemenda með 
námserfiðleika?  

Fyrst verður fjallað um námserfiðleika og samband þeirra við hugmyndir nemenda um 
eigið sjálf. Í framhaldi verður farið yfir jákvæða sálfræði og jákvæða menntun og hvernig 
nota megi þær aðferðir til að suðla velfarnaði nemenda í gegnum núvitund, hugarfar, seiglu 
og skapgerðastyrkleika. Að lokum verður efnið dregið saman í samantekt og umræðum. 
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2.  Námserfiðleikar  

Hugtakið námserfiðleikar hefur verið í stöðugri þróun í áraraðir og er enn. Skilgreining 
virðist ekki vera fullmótuð og er stöðugt að breytast. Þegar fjallað er um námserfiðleika er 
almennt flokkað í tvo hópa sem eru almennir og sértækir námserfiðleikar. Almennir 
námserfiðleikar eru af þeim toga að þeir hafa áhrif á líkamlega færni einstaklingsins, það er 
að segja sjón, heyrn og hreyfigetu. Sértækir eru hins vegar af völdum líffræðilegra þátta og 
eiga þá við notkun á töluðu og rituðu máli (Beitchman og Young, 1997). Samkvæmt 
rannsóknum þeirra Vellutino, Fletcher, Snowling og Scanlon (2004) erfast námserfiðleikar 
í flestum tilfellum. Börn og ungmenni sem eiga lesblinda foreldra eru þannig átta sinnum 
líklegri til þess að vera lesblind. Jafnframt gefa tvíburarannsóknir til kynna að það séu um 
80% líkur á að eineggja tvíburar séu báðir lesblindir en ef um tvíeggja tvíbura er að ræða 
eru líkurnar 50%. Athyglisvert er að nefna að drengir eru um 22% líklegri en stúlkur til 
þess að vera lesblindir, það er að segja hlutfall þeirra er 40% á meðan hlutfall stúlkna er 
18% (Hulme og Snowling, 2009; Pennington og Smith, 1988). 

Þegar einstaklingur á í erfiðleikum með nám er mikilvægt að finna rót vandans og 
hver orsökin eru. Margvíslegar ástæður geta valdið námserfiðleikum en þeir einstaklingar 
sem greindir eru með námserfiðleika mælast með meðalgreind eða þar yfir (Beitchman og 
Young, 1997). Þeir eiga í flestum tilfellum í erfiðleikum með grunngreinar eins og lestur, 
skrift, stafsetningu eða stærðfræði. Orsök eru talin vera veikleikar í meðfæddu 
þroskamynstri, oft á erfðafræðilegum grunni. Sem dæmi er talið að í um 70% tilvika sé 
hægt að rekja lestrar erfiðleika til erfðafræðilegra þátta (Beitchman og Young, 1997). Talið 
er að námserfiðleikar séu því ekki vegna greindarskerðingar, hreyfihömlunar eða 
tilfinningaójafnvægis. Jafnframt er ekki talið að skert sjón, heyrn eða slök kennsla séu 
orsök þess. Þegar námserfiðleikar eru greindir þarf oftar en ekki að gera þverfaglega 
einstaklingsathugun því erfiðleikunum geta fylgt ýmsir fylgikvillar eins og frávik í hreyfi-
og málþroska, ofvirkni, athyglisbrestur, kvíði, depurð, árátta og þráhyggja og tourette. 
Einnig þarf að hafa í huga að einstaklingar með námserfiðleika eru mjög breytilegir þegar 
kemur að styrkleikum og veikleikum og þurfa því mismunandi nálganir (Beitchman og 
Young, 1997).  

Rannsóknir hafa sýnt fram að einstaklingar með námserfiðleika séu líklegri til að 
flosna upp úr námi og er það mikið áhyggjuefni (Hinshaw, 1992). Þegar kemur að 
fjölbreytilegri kennslu hefur verið sýnt fram á að uppsetning, beyting og hagur kennslunnar 
þurfi að vera vel skipulagður að þörfum nemendans. Þetta er mikilvægt vegna þess að 
vellíðan einstaklings í námi er talin vera eitt af grundvallaratriðum þessa að geta lært 
(Guðrún Kristinsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2016). Í því samhengi má nefna sameinaðar 
niðurstöður (e. meta-analysis) þeirra Collen Mclaughlin og Barbie Clarke (2010) en þeir 
taka saman fjölda rannsókna sem sýna allar fram á jákvæð tengls milli vellíðan í námi, 
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þroska og jákvæðrar námsframvindu þegar stuðningur var góður innan skólans. Þá sýna 
niðurstöður þeirra Guðrúnar og Sigrúnar að stuðningur forráðamanna og jafninga sé afar 
mikilvægur og að slíkur stuðningur sé talin geta dregið úr áhættuþáttum og stuðlað að 
seiglu. Eins og komið hefur fram eru börn og ungmenni með námserfiðleika í meiri hættu á 
að flosna upp úr námi. Jafnframt sýna rannsóknir að kennarar viðurkenndu að vandinn væri 
að einhverju leyti þeirra. Að þeim fyndist þá skorta þekkingu á þörfum nemendans og tíma 
til að sinna ólíkum þörfum (Guðrún Kristinsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2016). Því er 
mikilvægt að beina sjónum að leiðum sem er ætlað að styrkja nemendur og efla velfarnað 
þeirra. 

2.1     Sjálfshugmyndir nemenda með námserfiðleika  
Í ritgerð þessari munu höfundar fjalla um sjálfshugmyndir sem einskonar regnhlífarhugtak 
yfir fjögur hugtök um sjálfið en þau eru sjálfsmynd (e. self- concept), sjálfstraust (e. self-
confidence),  trú á eigin getu/sjálfstiltrú (e. self- efficacy) og sjálfsálit (e. self-esteem).  

Sjálfsmynd getur reynst erfitt að skilgreina þar sem það hefur mismunandi 
merkingar. Fyrst og fremst beinist hugtakið að innri persónu einkennum, hæfileikum og 
færni (Bacchini og Fabrizia, 2003). Hugtakið hefur til að mynda víða merkingu í íslensku 
samfélagi en þegar flett er upp í íslenskri orðabók er afar takmarkaða skýringu þar að 
finna. Þar kemur fram að sjálfmynd sé „hugmynd manns um sjálfan sig “ (Íslensk orðabók: 
M-Ö, 2002). Einnig hefur Íðorðanefnd í menntunarfræði skilgreint sjálfsmynd og er sú 
skilgreining eftirfarandi: Hugmyndir, vitneskja og tilfinniningar einstaklings fyrir sjálfum 
sér, eigin sérkennum, hæfni og félagslegri stöðu (Orðabanki, e.d.). Hluti sjálfsmyndar 
okkar byggist á sjálfsáliti og sjálfstrausti. Sjálfsmynd er upplifun einstaklings á sjálfum sér 
og gildunum sem hann stendur fyrir. Hún er því samþætt af því hvernig við viljum vera og 
hvernig við erum í raun og veru. Mikilvægt er að jafnvægi sé á milli þess sem við erum og 
þess sem viljum vera. Þetta er oft vandmeðfarið þar sem félagslegir þættir eiga það til að 
hafa áhrif á hugmyndir um sjálf okkur (Hosogi, Okada, Yamanaka, Ootyou og Tsukamoto, 
2007; Santrock, 2016). Eins og komið var inná er sjálfsmynd flókið fyrirbæri sem nær til 
marga eiginleika. Námsframvinda er einn af þeim þáttum sem getur haft áhrif á sjálfsmynd 
einstaklings. Börn og ungmenni með námserfiðleika eru í sérstökum áhættuhópi og er bein 
tenging milli þess að eiga í erfiðleikum með nám og að vera með brotna sjálfsmynd. Þetta 
er gjarnan tengt þeirri upplifun að vera sífellt að mistakast og ýtir það einnig undir slakari 
sjálfsmyndinnar. Það hefur komið í ljós að börn og ungmenni með námserfiðleika upplifa 
frekar sálfræðilegan vanda heldur en fullfærir nemendur. Framkvæmd var rannsókn á 500 
ungmennum og leiddu niðurstöður í ljós að upplifun ungmenna á námi er beintengt 
sjálfsmynd þeirra (Graham, Harris og Swanson, 2003).  

Sjálfstraust er upplifun einstaklings á trausti og trú hans á sjálfum sér. Það felur í 
sér að einstaklingur geti sett sér markmið og hafi trú á að hann geti gert allt í sínu valdi til 
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að ná markmiðinu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Sjálfstraust getur 
verið bundið við aðstæður og getur einstaklingur haft trú á sjálfum sér í einu fagi en ekki 
öðru. Sem dæmi að hafa trú á sjálfum sér í íþróttagrein en ekki í námi. Talið er að megin 
ástæða þess að einstaklingur hafi ekki trú á sjálfum sé skortur á sjálfsþekkingu en það er 
ekki tengt greind hans eða skilningi (Ybrandt, 2008). 

Sjálfstiltrú eða trú á eigin getu (e. self- efficacy) hugtökin eru samheiti þar sem þau 
hafa sömu merkingu. Það er upplifun einstaklings á hæfni sinni við mismunandi aðstæður. 
Hér á eftir verður framvegis notast við hugtakið trú á eigin getu. Trú á eigin getu er sú 
hæfni sem einstaklingur telur sig búa yfir og þarf það ekki að endurspegla getu hans. Þetta 
er hægt að útskýra í stuttu máli en síendurtekin mistök eða eitthverskonar erfiðleikar geta 
leitt til ranghugmynda á getu einstaklingsins á fleiri sviðum. Þess vegna getur trú 
einstaklings á einu sviði orðið fyrir neikvæðum áhrifum af fyrri reynslu. Þannig getur lítil 
trú á eigin námsgetu smitast yfir á önnur svið hjá nemendum með námserfiðleika. Þeim 
mistekst svo oft námslega að þau telja sér trú um að þeim muni mistakist á öðrum sviðum 
(Bandura, 1997).  

Sjálfsálit er mat okkar á eigin frammistöðu og hvernig við teljum að við stöndum í 
samanburði við aðra (Kristján Kristjánsson, 2002). Ef flett er upp í orðabók kemur upp að 
sjálfsálit sé álit eða mat einhvers á sjálfum sér (Snara, e.d). Sjálfsálit er mat hverrar 
manneskju á eigin ágæti og hversu ánægð hún er með sjálfa sig (Álfheiður Steinþórsdóttir 
og Guðfinna Eydal, 2001). Sjálfsálit og trú á eigin getu eru hugtök sem gjarnan eru tengd 
hvert öðru en eiga samt sem áður við mismunandi hluta sjálfsins. Trú á eigin getu er 
upplifun einstaklings á sinni frammistöðu eða færni. Sjálfálit (e. self-esteem) er hins vegar 
hvernig einstaklingur upplifir sjálfan sig og hversu mikils virði honum finnst hann vera 
(Bandura, 1997). Þegar einstaklingur hefur gott sjálfsálit ber hann virðingu fyrir sjálfum 
sér og gerir sér grein fyrir að allir geta gert mistök. Þeir sem ekki hafa gott sjálfsálit bera 
litla virðingu fyrir sjálfum sér og vanmeta sjálfan sig, getu sína og kosti (Álfheiður 
Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Hér eftir verður fjallað um þessi fræðilegu hugtök sem sjálfshugmyndir nemenda, 
en rannsóknir hafa sýnt að nemendur með námserfiðleika hafi lakari sjálfshugmyndir en 
aðrir nemendur eins og fjallað verður um í næsta kafla.  

2.2     Rannsóknir á sjálfsmynd barna og ungmenna með og án námserfiðleika 
Árið 2003 var gefin út rannsókn þar sem tekið var fyrir 50 börn og ungmenni með 
námserfiðleika og 70 börn og ungmenni sem ekki áttu í erfiðleikum með nám (Gans, 
Ghany og Kenny, 2003). Andleg heilsa barna og ungmenna með námserfiðleika var 
athuguð og kom í ljós að orsakasamband var á milli aukinna erfiðleika með lakari heilsu, 
lakara sjálfstrausti og minna félagsstarfi. Börn og ungmenni með námserfiðleika eru 
stundum sögð vera til baka, niðurlút og að þeim skorti félagshæfni (Gans o.fl., 2003). 
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Einnig er sagt að þau hafi litla sjálfsvirðingu og séu viðkvæm því þau hafa upplifað 
mótlæti eins og niðurlægingu, höfnun og endurtekin mistök. Niðurstöður rannsóknarinnar 
eru fengnar úr yfirliti fyrirliggjandi rannsókna (e. meta analyses) en þar koma ólíkar 
niðurstöður í ljós. Rannsóknirnar sýndu flestar fram á að börn og ungmenni með 
námserfiðleika væru með brotna sjálfsmynd, slaka trú á eigin getu, væru einmanna og ekki 
tekið jafn vel og þeim börnum og ungmennum sem ekki glímdu við námserfiðleika. Þó 
voru rannsóknir sem sýndu fram á hið gagnstæða, að þessir nemendur væru með jákvæða 
sýn á námsgetu sína og góða sjálfsvirðingu. Þá töldu þeir sig einnig vera jafn gáfaða og 
samnemendur sína og að þeir væru jafn færir og þeir. Þær rannsóknir sem sýndu fram á 
neikvæðar afleiðingar þess að glíma við námserfiðleika sýndu fram á eftirfarandi: Að börn 
og ungmenni með námserfiðleika hafi minni sjálfsvirðingu, sérstaklega í námi. Að þessir 
einstaklingar séu að skora lægra á PHCSCS (e. Piers Harris children's self-concept scale) 
skalanum en það er mælikvarði sem metur sjálfsmynd barna og ungmenna. Jafnframt kom 
í ljós að ef börn og ungmenni hafa litla trú á eigin getu getur það leitt til einbeitingarleysis 
sem getur þróast út í alvarlegri hegðunarvanda. Lítill munur fannst á drengjum og stúlkum 
með námserfiðleika, en þó voru stúlkur með örlítið minni hegðunarvanda en drengir. 
Kennarar og forráðamenn geta haft mikil áhrif á trú barnsins með því að veita barninu 
stuðning og skilning (Gans o.fl., 2003). Þegar fjallað er um trú á eigin getu er seigla 
mikilvægur þáttur en hún snýst um að efla hugarfar þannig að okkur sé kleift að takast á 
við hindranir í lífinu og láta þær ekki stöðva okkur. Trú á eigin getu er því nátengd seiglu, 
en það að hafa trú á sjálfum sér felst í getunni að takast á við hindranir (Bandura, 1997). Þá 
kom einnig fram í rannsókn þeirra Caslyn og Kenny að  börn og ungmenni með 
námserfiðleika upplifa frekar sálfræðileg vandkvæði heldur en þau sem ekki glíma við 
slíkan vanda. Niðurstöður þeirra voru að upplifun ungmenna á námi er mjög tengt 
sjálfsmynd þeirra (Graham ofl., 2003).  

Að framansögðu má sjá að nemendur með námserfiðleika búa iðulega við skertar 
sjálfshugmyndir – hvort sem horft er til sjálfstrausts, sjálfsmyndar, sjálfsálits og trúar á 
eigin getu. Hér á eftir verður því fjallað um aðferðir til að efla sjálfshugmyndir einstaklinga 
og þar á eftir verður farið í jákvæða sálfræði og jákvæða menntun. 
 

2.2.1   Aðferðir, leiðir og nálganir 
Hér verður fjallað um hvernig megi efla trú á eigin getu út frá kenningum Albert Bandura 
(1997) og hinsvegar hvernig efla megi sjálfshugmyndir einstaklings.     
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2.2.1.1  Efla trú á eigin getu 

Fyrsta nálgunin sem tekin verður fyrir kemur frá sálfræðingnum Bandura (1997) en hann 
setti fram tillögu um hvernig einstaklingur getur lært að efla sinn innri mann. Hann setti 
fram fjóra þætti sem ættu að efla trú einstaklingsins á eigin getu. Þeir eru eftirfarandi: 

 

 
•   Reynsla af eigin færni - hafa leyst viðfangsefni með góðum árangri.  

Fyrsti þátturinn snýst um það ferli sem einstaklingur gengur í gegnum þegar honum 
mistekst og gefst hann ekki upp þrátt fyrir mótlæti. Þá má einnig nefna 
markmiðasetningu en það að setja sér hæfileg markmið, hæfileg skref og standa við 
þau eflir trú einstaklingsins á að hann geti náð árangri (Morris, 2012). 
 

•   Reynsla af færni annarra - fylgjast með öðrum leysa viðfangsefni með góðum 
árangri. 
Annar þátturinn er tengdur þeim fyrsta en það er afar mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að allir gera mistök og að mistök séu til að læra af þeim. Í þessum þætti er 
komið inn á mikilvægi fyrirmynda en góðar fyrirmyndir geta skipt sköpum. 
Fyrirmyndir geta verið af ýmsum toga og má þar nefna samnemendur, kennara og 
aðra aðila sem starfa með börnum og ungmennum. Það að fylgjast með 
fyrirmyndum sínum að mistakast, halda áfram og ná árangri getur eflt trú 
einstaklings á sjálfum sér því hann sér að það þurfi ekki að óttast mistök (Morris, 
2012). 
 

•   Sannfæring og fortölur annarra - aðrir hvetja þig til dáða. 
Þriðji þátturinn fjallar um mikilvægi leiðsagnar. Leiðsögn verður að vera skýr og 
jákvæð en ekki dómhörð og óhóflega gagnrýnin. Gott er að hafa í huga að þegar 
mistökin eiga sér stað er mikilvægt að aðstoða einstaklinginn til að betrumbæta 
frammistöðu sína og leiðbeina honum. Í þessum lið eru hrós mikilvæg en það að 
hrósa fyrir það sem vel er gert hefur jákvæð áhrif á einstaklinginn (Morris, 2012). 
Það að læra að gefa hrós og að meðtaka þau krefst þess að einstaklingur sé 
varnarlaus. Til eru ótal aðferðir og leiðir til að hrósa en hér verður sagt frá 
hópæfingu. Hún gengur út á að labba á milli einstaklinga og hrósa hver öðrum. Það 
getur verið mikil kúnst að taka hrósi og að hrósa fólki. Þessi aðferð hefur til að 
mynda borið góðan árangur á Dale Carnegie námskeiðum en þau námskeið byggja 
að miklu leyti á því að hrósa fyrir mannkosti einstaklings. Kenningin á bak við 
þessa æfingu er að það ýtir undir jákvæðar hugmyndir til sjálfs þína að heyra aðra 
hrósa þér fyrir eitthvað sem þú ert, eða gerir vel (Dale Carnegie, 2004; 
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Leikjavefurinn, e.d.) Önnur aðferð til að vinna með hrós er að láta einstakling búa 
til lista yfir allt sem er gott og jákvætt í fari hans, minnst tíu atriði. Þessi aðferð 
krefst þess einnig að einstaklingur sé varnarlaus og sýni samkennd. Aðferðina er 
einnig hægt að framkvæma í hóp en þá er parað saman einstaklinga og þeir fengnir 
til að skrifa eða segja frá fimm jákvæðum eiginleikum um samstarfsfélaga sína. Það 
að fá hrós frá öðrum getur hjálpað einstaklingum að uppgötva nýja og jákvæða 
hluti um sjálfa sig (Leikjavefurinn, e.d.; Morris, 2012). 

 

•   Líkamlegt og tilfinningalegt ástand - vera nógu heilbrigður og hamingjusamur 
til að afkasta einhverju. 
Fjórði og síðasti þátturinn, er sjálfshuggun en það felur í sér að vera meðvitaður um 
sjálfan sig og sín takmörk. Líkamleg og andleg heilsa er ekki síður mikilvæg og 
þarf einstaklingur að vera heill heilsu til að geta lært (Morris, 2012). Til að efla 
líkamlegt og tilfinningalegt ástand er hægt að leggja fyrir verkefni sem felur í sér að 
skrifa niður það sem gerir einstaklinginn hamingjusaman. Það geta verið vinir, 
fjölskylda, gæludýr og áhugamál. Þá er hvert atriði skrifað niður á blað og skrifað 
niður hvað þú getur gert til að rækta það atriði. Tökum gæludýr sem dæmi, þá gæti 
einstaklingur skrifað: fara út að labba að minnsta kosti einu sinni á dag, leika 
saman, gefa því að borða og veita ást og umhyggju. Þegar þú hefur útbúið slíkt blað 
fyrir öll þau atriði sem veita þér hamingju er tilvalið að gata þau og búa til 
einskonar hamingjubók sem hægt er að leita í á erfiðum tímum (Kristín 
Tómasdóttir og Þóra Tómasdóttir, 2010). 
 

Rannsóknir út frá kenningum Bandura (1997) hafa sýnt að styðjast má við ofangreindar 
leiðir til að efla trú nemenda á eigin getu. Það að hafa trú á eigin getu er tengt 
skýringarháttum og hugsanagildrum en skýrt verður frá þeim hugtökum nánar hér að 
neðan. Hugtökin fela bæði í sér beytingu á hugarfari en það að geta útilokað svartsýnar 
hugsanir getur aukið trú á eigin getu. Einnig er mikilvægt að takast á við krefjandi verkefni 
og að halda ótrauður áfram þó að mistök verði. Innan skólakerfisins á sér stað mikilvægur 
lærdómur en þar læra börn og ungmenni að takast á við mótlæti og sjá aðra upplifa slíkt 
hið sama. Leiðsögn frá forráðamönnum og kennarum þarf að vera jákvæð, skýr og 
nákvæm. Þá þarf að varast dómhörku og óhóflega gagnrýni til að koma í veg fyrir að barn 
missi trú á sér í námi.  
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2.2.1.2  Jákvæðir eiginleikar 

Hér verður fjallað um aðferðir til að auka jákvæða eiginleika eins og  seiglu, visku, 
hugrekki, sjálfsstjórn og sköpunargleði.  

Ein leið er að einstaklingur skrifar niður á blað jákvæða eiginleika eða kosti um sjálfan 
sig. Þessi eiginleiki eða kostur þarf alls ekki að vera eitthvað sem hann er afburða góður í 
heldur má þetta einnig vera eitthvað sem stundum gengur vel og stundum ekki. Algengt er 
að einstaklingur gleymi þeim eiginleikum sem ekki eru jafn áberandi og þeir sem ganga 
afburða vel. Þetta gæti til dæmis verið eitthvað sem einstaklingur telur vera einn af 
veikleikum sínum, en þá er lykilatriði að einblína á jákvæða eiginleikann. Til dæmis ef 
einstaklingnum gekk vel á stærðfræðiprófi en var samt ekki með hæstu einkunnina, þá væri 
hans samt sem áður að veita þeirri velgengni athygli sem ýtir þá undir frekari velgengni í  
námi seinna meir. Það að skrifa eiginleikan niður gerir það að verkum að einstaklingurinn 
er meðvitaðari um hann og eru þá meiri líkur á að hann nýti sér hann. Annað dæmi um 
hvernig hægt sé að ná fram jákvæðum eiginleikum einstaklings eru jákvæðar staðhæfingar, 
þ.e. að segja eitthvað jákvætt við sjálfan sig fyrir framan spegilinn á hverjum degi. Þessi 
endurtekning er mikilvæg þó einstaklingurinn sé ekki sannfærður um að hann standi undir 
þeim eiginleika (Elva Björg Ágústsdóttir, 2012). Aðferðin sem um ræðir má líkja við 
hugmyndir Kristin Neff á sjálfskennd (e. self-compassion). Hugtakið sjálfskennd nær til 
þriggja undirþátta sjálfsins og eru þeir sjálfsvinsemd, staða hans innan samfélagsins og að 
viðhalda jákvæðu hugarfari. Eins og nefnt var er sjálfskennd vítt hugtak sem nær til innri 
þátta einstaklings jafnt sem samfélgra þátta. Að því sögðu hefur æfingin hér að ofan það að 
markmiði að efla innri þætti einstaklingsins en slíkar æfingar hafa jákvæð áhrif á 
sjálfshugmyndir hans (Blanton og Bluth, 2013).  

Hér hefur verið fjallað um námserfiðleika og hvernig þeir geta haft áhrif á 
sjálfshugmyndir nemenda. Í næstu köflum verður jákvæð sálfræði og jákvæð menntun 
kynnt og sjónum  beint að leiðum til að efla sjálfshugmyndir nemenda, leiðir sem fjallað 
hefur verið um á sviði jákvæðrar menntunar. 
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3.  Jákvæð sálfræði og jákvæð menntun 

Upphafsmenn jákvæðrar sálfræði eru Mihaly Csikszentmihalyi og Martin Seligman en 
upphafleg hugmynd þeirra var að rannsaka hamingju, eða þá þætti sem stuðla að velferð og 
vellíðan. Þeir töldu að sálfræði sem fræðigrein væri bundin við að ráða bót á sjúkdómum, 
vandamálum eða veikleikum mannsins. Jákvæð sálfræði fjallar hins vegar um huglæga 
þætti sem lúta að jákvæðri upplifun og gróskuhugarfari. Hugtakið gróskuhugarfar verður 
aðeins kynnt stuttlega en það er hugarfar sem einstaklingur tileinkar sér sem einkennist af 
jákvæðni, þrautseigju og eldmóð. Nánar verður fjallað um hugtakið í köflunum hér á eftir. 
Þar má nefna velferð, vellíðan, von, jákvæðni, hamingju og flæði. Einnig að jákvæðum 
eiginleikum manneskjunnar, til dæmis  seiglu, visku, hugrekki, sjálfsstjórn og 
sköpunargleði. Þá nær jákvæð sálfræði einnig til samfélagslegra þátta líkt og fjölskyldu og 
skóla, eða þeim stofnunum sem eiga að stuðla að velfarnaði einstaklinga (Ingibjörg Vala 
Kaldalóns, 2015). Þannig beinir jákvæð sálfræði fyrst og fremst sjónum sínum að því sem 
eflir einstaklinginn. Það er þó ekki þar með sagt að hún horfi einungis til þess sem þykir 
jákvætt. Rannsóknir innan jákvæðrar sálfræði hafa einnig beinst að þeim sem lent hafa í 
mótlæti,  með það að markmiði að efla einstaklinginn og draga lærdóm af mótlætinu en sú 
færni getur stuðlað að velfarnaði (Morris, 2012). 

 Jákvæð menntun hefur það meginmarkmið að stuðla að velferð og seiglu, skapa 
jákvæðan skólabrag sem styður við alla þá sem tilheyra skólasamfélaginu svo þeir megi 
blómstra og upplifa öryggi. Þegar kenningum og/eða jákvæðrar sálfræði er beitt í 
skólastarfi er fjallað um það undir merkjum jákvæðrar menntunar. Það má því segja að 
aðferðir, leiðir og nálganir sem finna má í jákvæðri sálfræði sé grundvöllur fyrir jákvæðri 
menntun. Þannig nær jákvæð menntun bæði til andlegrar velferðar einstaklings og 
samfélagslegra þátta og er skólinn einn af þeim þáttum (Seligman, 2011).  

 Martin Seligman er einn af frumkvöðlum jákvæðrar sálfræði og fær nýjasta 
velferðarkenning hans yfirskriftina PERMA. Kenningin stendur fyrir fimm 
grundvallaratriðum sem auka vellíðan, trú á eigin getu, samskiptahæfni, styrkleika og 
auðvelda einstaklingnum að finna tilgang lífsins (Seligman, 2011). Þeir eru eftirfarandi: 

•   Fyrsti flokkurinn eru jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions) eins og 
umhyggja, hlýja, gleði og vellíðan og má segja að líf okkar allra gangi út á að líða 
vel og upplifa jákvæðar tilfinningar Seligman, 2011).  
 

•   Annar flokkurinn er þátttaka og áhugi (e. engagement) Þessi flokkur snýst um að 
einstaklingur finni áhugamál sem hann hefur gaman af og fær hann til að blómstra. 
Þar kemur flæði við sögu en flæði næst með því að vera í núinu og leyfa huganum 
að reika án truflunar. Flæði er talið hafa jákvæð áhrif á gáfur, hæfni og 
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tilfinningalæsi. Listamenn eru til dæmis oft sagðir vera með gott flæði þegar þeir 
eru að skapa. Þeir ná að opna huga sinn og hleypa óvæntum hugsunum að 
Seligman, 2011).  
 

•   Þriðji flokkurinn er tilgangur (e. meaning) en talið er að allir einstaklingar eigi það 
sameiginlegt að leita og þarfnast tilgangs með lífinu Seligman, 2011). 
 

•   Fjórði flokkurinn er jákvæð samskipti og sambönd (e. relationships) og eru jákvæð 
samskipti mikilvæg því þau veita okkur jákvæða upplifun og öryggi Seligman, 
2011).  
 

•   Fimmti og síðasti flokkurinn er árangur (e. accomplishment) en til að ná árangri 
þarf að hafa ákveðna þætti í huga: markmiðasetningu, metnað, trú á eigin getu og 
áætlun til að ná markmiðinu. Árangur næst með samspili framangreindra þátta en 
það að ná markmiðum sínum eykur drifkraft og fær einstaklinga til að blómstra 
Seligman, 2011). 

Öll fimm atriðin eru talin auka lífsgæði einstaklinga og efla velferð þeirra (Seligman, 
2011). 

Líkt og kom fram hér að ofan beinir jákvæð sálfræði sjónum sínum  að þáttum sem 
efla velferð bæði einstaklinga og samfélags. Einnig hafa aðferðir jákvæðrar sálfræði verið 
hagnýttar til að efla einstaklinga til að takast á við ýmsar hindranir í lífinu. Þessar hindranir 
kallast mótlæti og er það hugtak vel þekkt og skilgreint innan jákvæðu sálfræðinnar. Slíkar 
upplifanir geta verið höfnun, niðurlæging og endurtekin mistök en það eru tilfinningar sem 
margir nemendur upplifa í námi (Gans o.fl., 2003). Það er mikilvægt að reyna að koma í 
veg fyrir slíka upplifun hjá nemendum en niðurstöður Andrew J. Howell (2009) sýndu 
fram á að ef börn og ungmenni upplifa vellíðan hafi það jákvæð áhrif á námsárangur 
þeirra. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að ef stuðlað er að velfarnaði nemenda í 
skólastarfi hafur það margvísleg áhrif á nemendur. Má þar nefna bættan námsárangur, 
skuldbindingu og aukna ánægju og þrautseigju (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich og 
Linkins, 2009). Það er því brýnt að stuðla að velfarnaði nemenda innan skólakerfisins. Þá 
er mikilvægt að hafa góðar fyrirmyndir með jákvætt hugarfar en það geta verið 
samnemendur, kennarar, uppalendur og aðrir aðilar sem vinna á vettvangi með börnum. Þá 
þurfa þeir aðferðir, eða verkfæri, sem geta stutt þá í því að efla velfarnað barna og 
ungmenna. 

 Í næstu köflum verður því fjallað um núvitund, seiglu, hugarfar og styrkleika 
nemenda og settar fram hugmyndir að leiðum til þess að vinna þessa þætti á vettvangi 
skólastarfs eða uppeldis.   
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4.  Núvitund 

Núvitund er aldagömul aðferð sem á rætur sínar að rekja til búddisma og er gjarnan sögð 
vera miðdepill hugleiðslunnar (Kabat- Zinn, 2003).Við iðkun hennar á sér stað 
hugarþjálfun sem felst fyrst og fremst í því að vita hvernig heilinn virkar, skynjun 
tilfinninga, ákvarðanatökur og hvernig þjálfa skal einbeitingu. Við iðkun á sér stað 
hugarþjálfun sem gerir einstaklingi kleyft að ná betri stjórn á heila og huga en það er talið 
efla velferð (Hanson og Mendius 2009). 

Núvitund snýst um að finna athvarf innra með sjálfum sér þar sem einstaklingur 
finnur fyrir öryggi og ró. Aðalmarkmið athafnarinnar er að stjórna eigin hugsunum og vega 
og meta réttmæti þeirra. Aðferðin er einnig góð fyrir einstaklinga til að staldra við og vega 
og meta eigið líf og njóta kyrrðarinnar utan amsturs dagslegs lífs. Það má því segja að 
einstaklingur sem notfærir sér aðferðir núvitundar ætti að geta tekið á erfiðum aðstæðum 
með meiri ró en þeir sem ekki iðka núvitund. Einstaklingur ætti að geta vegið og metið 
aðstæður út frá fyrri reynslu og þannig tekið betur á mótlæti. Núvitund er að mörgu leyti 
erfið en á sama tíma einföld, hún krefst þess að einstaklingur einbeiti sér að andardrætti, 
taki eftir og fylgist með, allt á sama tíma. Það er hægt að iðka núvitund hvar sem er, hvort 
sem þú ert heima, í kennslustofu eða jafnvel í göngutúr (Morris, 2012). 

Helsta áskorunin er að ná færni í að fylgja andardrættinum og leyfa huganum að 
reika án þess að það valdi truflun. Þegar einstaklingur hefur náð þeirri færni er markmiðinu 
náð, að halda einbeitingu á andardrætti og ná stjórn á reikandi huga. Ef einstaklingur er 
þolinmóður og duglegur að iðka núvitund mun þrautseigjan skila sér og veita honum 
hugarró og hamingju (Morris, 2012). Eins og sagt hefur verið hér að ofan er núvitund góð 
leið til að ná stjórn á eigin hugsunum og ná þannig innri ró. Aðferðin er ekki aðeins notuð 
með hugarró að leiðarljósi heldur getur hún einnig verið verkfæri til að takast á við 
hindranir eða mótlæti. Núvitund getur haft marga jákvæða eiginleika í för með sér og má 
þar nefna betri einbeitingu, minni streitu og jákvæðara hugarfar. Það getur reynst erfitt að 
kenna núvitund þar sem aðferðin krefst mikillar nærgætni og einbeitingar. Einnig getur 
fólki reynst erfitt að vera berskjaldað og þurfa að opna sig og treysta því að það sé fyrir 
bestu að læra að takast á við eigin tilfinningarnar. Það er því mikilvægt að kynna núvitund 
fyrir nemendum á fjölbreyttan hátt og leyfa þeim að kynnast aðferðinni út frá eigin 
upplifun. Það hefur sýnt sig að ef einstaklingur fær að takast á við verkefni á eigin hraða að 
þá uppskeri hann meira (Morris, 2012). 

Fjöldi rannsókna sýna fram á jákvæð áhrif núvitundar á velferð (Niemiec, 2014). 
Jafnframt hefur iðkun hennar jákvæð áhrif á félagsfærni, tilfinningalíf, líðan og dregur úr 
kvíða, streitu og þunglyndi (Williams og Penman, 2011). Núvitund veitir einstaklingum 
betri stjórn á tilfinningum, betri samskipti, meiri samkennd og þrautseigju (Weare, 2013). 
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Þá hefur verið sýnt fram á að núvitund hafi ekki aðeins áhrif á andlega velferð heldur 
einnig líkamlega. Hún hefur áhrif á ýmsa kvilla eins og háan blóðþrýsting, getur dregið úr 
verkjum og haft jákvæð áhrif á ákveðna sjúkdóma (Baer, 2003).  

Eins og fram kemur í umfjölluninni hér að ofan um lífeðlisfræði hefur núvitund 
áhrif á starfsemi heilans og kallast það hugarþjálfun. Talið er að ef einstaklingur þekkir 
starfsemi hugans að þá sé leið hans að velfarnaði greiðari. Þá er jafnframt sagt að sú 
hugarþjálfun sem núvitund veitir einstaklingi hafi áhrif á athygli hans og tilfinningar 
(Hanson og Mendius, 2009). Þá benda rannsóknarniðurstöður Katherine Weare (2013) til 
kynna að núvitund hafi jákvæð áhrif á nám þar sem aðferðir hennar efla athygli, sjónminni, 
vinnsluminni, betri líðan, einbeitingu og andlega heilsu (Niemiec, 2014).  

4.1    Aðferðir, leiðir og nálganir 
Hér að neðan verða nefndar tvær aðferðir eða æfingar innan núvitundar, þær bera heitið 
fingraæfing og 10/11. Báðar eiga þær það sameiginglegt að efla núvitund, vera einfaldar í 
útfærslu og henta ólíkum aldurshópum. Einnig eru þær báðar tilvaldar til notkunar innan 
skólastofunnar. 

4.1.1    Fingraæfing 

Fingraæfingin er æfing sem talin er að geta aðstoðað einstaklinga að finna innri ró og ná 
djúpri slökun. Í æfingunni einblínir einstaklingur sér að eigin líkama, nánar tiltekið að lófa 
og fingrum sínum. Þá heldur hann öðrum lófa sínum opnum og notar vísifingur hinnar 
handarinnar sem leiðarvísi en á meðan hann framkvæmir þessa æfingu einbeitir hann sér 
einnig að andadrætti sínum. Sjá skýringarmynd hér að neðan. 

 
Mynd 1: Fingraæfing. Strokið er með vísifingri hægri handar og tákna bláu örvarnar 

einbeitingu að innöndun en þær rauðu að útöndun. 
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Á myndinni hér að ofan má sjá bláar og rauðar örvar en þær eru leiðarvísir sem farið er 
eftir þegar lófin er strokin með vísifingri. Bláa örin táknar er innöndun og sú rauða 
útöndun. Einbeitingin sem felst í því að fylgja örvunum og að draga andann inn og að losa 
um hann gerir það að verkum að einstaklingur finnur fyrir streitulosun. Má því segja að 
þeim oftar sem ferlið er endurtekið þeim meiri yfirvegun næst (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 
e.d.). 

4.1.2   10/11 

10/11 er aðferð sem er að mörgu leiti svipuð fingraæfingunni sem nefnd var hér að ofan en 
í báðum tilfellum er æfingin afar einföld, unnið er með eigin líkama og einblínt á 
andardrátt. Einstaklingur dregur andann að sér og telur upp á 10 á meðan. Þá andar hann 
frá sér og telur upp á 11. Markmið æfingarinnar er að samræmi sé milli öndunar og 
talningar. Þá er góð leið að ákveða fyrirfram tíma sem viðkomandi getur notað sem viðmið 
um hvers hratt hann á að telja. Í skólastofu væri til dæmis hægt að nota bjöllu eða önnur 
hljóðfæri (Bryndís Jóna Jónsdóttir, e.d.). 

Til að draga saman umfjöllunina hér að ofan er frekar lögð áhersla á að því fyrr sem 
innleiðing jákvæðrar menntunar á sér stað þeim betri árangri mun það skila. Þá telja 
höfundar að viðeigandi verkfæri ættu að vera kynnt við upphaf skólagöngu til að nemendur 
geti notfært sér þau á þeirri vegferð. Í næstu köflum verður seigla tekin fyrir og sjónum 
beint að aðferðum, leiðum og nálgunum á sviði jákvæðrar menntunar. 
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5.  Seigla  

Seigla (e. resilience) er hugtak sem nær yfir hugarfar og þrautseigju þar sem einstaklingur 
er að læra að hafa stjórn á hugsunum sínum og eykur sú færni þrautseigju (Morris, 2012). 
Hugtakið er komið af latnesku orðunum Salire sem þýðir að stökkva eða að hoppa og 
resilire sem merkir að rísa upp af afli (Ager, 2012). Í íslenskri merkingu þýðir seigla 
þolgæði, þol eða elja (Mörður Árnason, 2002). Samkvæmt Íðorðanefnd í menntunarfræði 
er skilgreining seiglu eftirfarandi: Hæfni einstaklings til að standast eða styrkjast í glímu 
við erfiðleika eða mótlæti. Slík hæfni birtist meðal annars í því að einstaklingur lítur á 
krefjandi viðfangsefni sem ögrun frekar en óleysanlegt vandamál (Orðabanki, e.d.). Margir 
fræðimenn hafa kynnt sér hugtakið og eru skilgreiningar jafn ólíkar og þær eru margar. 
Flestar eiga þær það þó sameiginlegt að tengjast elju og hæfni einstaklings (Ager, 2012). 
Þeir Luthar og félagar skilgreina seiglu sem tvíþætt hugtak sem skiptist í fyrsta lagi í 
jákvæða aðlögun og öðru lagi mótlæti eða erfiðleika einstaklinga. Jákvæð aðlögun er vítt 
hugtak sem er í nánu sambandi við seiglu. Jákvæð aðlögun er hæfni einstaklings sem sýnt 
er þrátt fyrir erfiðleika. Það sem mótar slíka aðlögun eru umhverfisþættir, persónulegir 
styrkleikar og velferð (Ager 2012; Steinberg, 2001). Mótlæti og erfiðleikar eru einnig í 
tengslum við jákvæða aðlögun með þeim hætti að einstaklingur lærir að takast á við 
erfiðleikana. Talið er að þeir sem lenda í miklum erfiðleikum einhverntíman á lífsleiðinni 
séu færari en aðrir í seiglu því þeir hafa þurft að takast á við mótlæti (Becker, Ciccetti, 
Luthar, 2000). Samkvæmt Hoffman (2010) eru það ekki aðeins þeir sem upplifa mótlæti 
sem geta notast við seiglu heldur eru allir færir um það en einstaklingar eru mis sterkir á 
því sviði. Seigla er eiginleiki sem gerir einstaklingum kleyft að tileinka sér jákvæðni en 
það auðveldar einstaklingum að takast á við hindranir í lífinu og að láta þær ekki ná 
yfirhöndinni. Þegar talað er um seiglu er oft talað um bjartsýni og svartsýni en talið er að 
bjartsýni sé eitt af því mikilvægasta sem hægt sé að kenna einstaklingnum. Bjartsýni getur 
hjálpað einstaklingum að komast yfir hindranir sem koma upp í lífinu en bjartsýn hugsun 
getur einnig haft áhrif á lífsskilyrði einstaklinga. Talið er að þeir sem tileinka sér bjartsýnt 
hugarfar séu ólíklegri til þess að þróa með sér áhættuhegðun og lifi frekar hamingjusömu 
lífi heldur en þeir sem eru svartsýnir. Það gefur því augaleið að það sé nauðsynlegt að 
kenna í skólum hvernig hægt sé að forðast svartsýnar hugsanir og læra hvernig hægt sé að 
vinna gegn þeim (Morris, 2012).  

Til eru ótal aðferðir, nálganir og leiðir til að tileinka sér bjartsýni og seiglu. 
Höfundar hafa tekið saman nokkra þætti sem auðvelt er að útfæra og innleiða í skólastarf. 
Þær aðferðir, leiðir og nálganir sem farið verið í eru: ögrandi viðfangsefni, MSA (ABC), 
tilraunir, skýringarháttur og hugsanagildrur. Þessar aðferðir eiga það allar sameiginlegt að 
vera einfaldar í framkvæmd og einblína allar á sjálfsnám. Vert er að taka fram að þetta er 
aðeins brot af þeim aðferðum, leiðum og nálgunum sem í boði eru. Í kennsluferlinu eru 
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nokkur grundvallaratriði sem kennarinn og aðrir aðilar sem starfa á vettvangi barna og 
ungmenna þurfa að hafa í huga og geta tileinkað sér (Morris, 2012). Þau atriði eru 
eftirfarandi: 

 

 

•   Að vita muninn á svartsýni og bjartsýni.  
 

•   Að vera meðvituð um hugsanir og takast á við þær jafnóðum. 
 

•   Að setja sig í dómarasæti og meta hversu gagnlegar hugsanirnar eru. 
 

•   Að velta fyrir sér réttmæti þessara hugsana í samhengi við þau gögn sem 
eru til staðar. 
 

•   Að breyta hugarfari sínu til hins betra. 
 

Öll þessi atriði eru þurfa að vera til staðar hjá kennurum og aðilum sem starfa á vettvangi 
barna og ungmenna. Ef þessir aðilar eru ekki færir um að tileinka sér þessi atriði má segja 
að þeir séu ekki góðar fyrirmyndir þegar kemur að kennslu í seiglu. Eins og komið hefur 
verið inn á eru góðar fyrirmyndir afar mikilvægar þegar tekist er á við ný verkefni (Morris, 
2012). 

5.1    Aðferðir, leiðir og nálganir 
Hér að neðan setja höfundar fram dæmi um aðferðir, leiðir og nálganir sem hægt er að nýta 
sér til að efla seiglu. Notast verður við sama sýni dæmi í öllum þeim þáttum þar sem fjallað 
verður um en það dæmi fjallar um nemanda sem á erfitt með að lesa. Þá sýna höfundar 
fram á hvernig hægt sé að takst á við slíkt mótlæti með þeim aðferðum, leiðum og 
nálgunum sem jákvæð sálfræði hefur upp á að bjóða. 

5.1.1   Ögrandi viðfangsefni 
Þessi aðferð fer þannig fram að einstaklingur hugsa um aðstæður þar sem hann lendir í 
mótlæti. Næst á hann að hugsa um bjartsýnar og svartsýnar hugsanir sem koma upp og 
reyna að finna mótsagnir við þeim svartsýnu.  
 

Dæmi: Nemandi sem gengur illa að lesa í lestraratkvæða prófi. Þá væri gott að 
skoða rót vandans, hvað var það sem varð til þess að honum gekk illa að lesa? 
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Var hann ekki að lesa heima? Æfði hann sig fyrir prófið? Var hann stressaður 
því honum hefur áður gengið illa eða hvað var það sem betur hefði mátt fara.  

 

 

Með þessum hætti er lögð áherslu á að reyna að sjá jákvæðu afleiðingar mótlætisins og að 
reyna að setja sér markmið um hvernig hægt sé að bæta frammistöðu sína. Þá gæti nemandi 
til dæmis sett sér það markmið að æfa sig betur fyrir næsta próf eða að ákveða að auka 
lestrarþjálfun sína með því að lesa heima alla daga. Þetta ýtir undir jákvæða hugsun og 
hjálpar einstaklingnum að sigrast á skaðlegum hugsunum. Þessa aðferð er ekki aðeins hægt 
að nota fyrir einstaklinga heldur einnig fyrir hópa og gæti því verið skemmtilegt verkefni 
innan skólastofunnar (Morris, 2012). 

5.1.2   MSA 

MSA (e. ABC), getur aðstoðað nemendur að kortleggja neikvæðar og jákvæðar hugsanir. 
Aðferðin er einföld í notkun og þarf aðeins blað og penna til að framkvæma hana. 
Hugtakið stendur fyrir:  

•   M: Mótlæti - Í þennan dálk skrifa nemendur eitthvað mótlæti sem þeir hafa lent í 
nýlega (Morris, 2012). 

Dæmi: „ Ég get ekki lesið Harry Potter bók“. 

 

•   S: Skoðanir - Í þennan dálk skrifa nemendur þær hugsanir sem þeir upplifðu í 
tengslum við mótlætið (Morris, 2012). 

Dæmi: „ Ég er ömurlegur að lesa “ 

 

•   A: Afleiðingar - Í þennan dálk skrifa nemendur að lokum vangaveltur og 
afleiðingar hugsana sinna (Morris, 2012). 

Dæmi: „ Ég ætla að hætta að læra að lesa og hætta í skóla“. 

 

Nálgunin er ekki aðeins notuð þegar um mótlæti er að ræða heldur einnig jákvæðar 
upplifanir. Þegar nemendur hafa notast við aðferðina í nokkur skipti gætu þeir búið til 
einskonar dagbók sem nokkurskonar yfirlit yfir hugsanir þeirra. Með því að skoða 
dagbókina geta nemendur því auðveldlega sé hvort um er að ræða fleiri neikvæðar eða 
jákvæðar hugsanir og sett sér markmið út frá því (Morris, 2012). 
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5.1.3   VRH aðferðin 

VRH aðferðin gengur út á það ferli að einstaklingur læri að hugga sjálfan sig. 
Skammstöfunin stendur fyrir: 

•   V: Virkni - Geta verið skammtímalausnir sem dreyfa huga okkar tímabundið, til 
dæmis leiklist, sund og samvera vina (Morris, 2012). 

 

•   R: Ró og spekt - Er sú aðferð sem viðkemur líkamlegu heilbrigði eins og kvíða, 
flótta og hræðslu. Í þessum aðstæðum er gott að hafa verkfæri sem geta róað sálina 
og eru dæmi um það djúpöndun, nudd og hugleiðsla (Morris, 2012). 

 

•   H: Hugsun - Felur í sér endurskoðun á atburðinum sem olli mótlætinu, það er að 
segja að sjá atburðinn frá öðru sjónarhorni og skrifa niður upplifun og tilfinningar 
sem upp koma þegar hann átti sér stað. Seinna er svo hægt að endurskoða upplifun 
sína og lesa aftur hvaða tilfinningar komu upp við tiltekið mótlæti. Þetta getur 
orðið til þess að einstaklingur lærir af fyrri reynslu og notfærir sér þá vitneskju í 
framtíðinni (Morris, 2012). 

 

5.1.4   Hugsanagildrur 
Hugsanagildrur og skýringarháttur er í nánu sambandi við skynjun og skoðanir 
einstaklings. Hugtökin fela bæði í sér beytingu á hugarfari en það að geta útilokað 
svartsýnar hugsanir getur aukið trú á eigin getu. Beyting á hugarfari er til að mynda mjög 
mikilvæg þegar tekist er á við krefjandi verkefni því þá er gott að geta minnt sig á að sumir 
hlutir eru erfiðari en aðrir og að þú uppskerir aðeins með því að halda ótrauður áfram. 
Flestar skoðanir og skynjanir eru nytsamlegar og geta hjálpað einstaklingum að meta 
mismunandi aðstæður en aðrar geta verið slæmar og haft áhrif á dómgreind þeirra. Til að 
útskýra á einfaldan hátt hvað hugsanagildrur eru má segja að það séu neikvæðar ályktanir 
sem einstaklingar tileinka sér.  

 

Dæmi: Nemandi getur ekki lesið tiltekna bók. Nemandinn hugsaði aðeins um 
það neikvæða, það er að segja að hann gæti ekki lesið bókina. Í slíkum 
aðstæðum hefði hann getað minnt sig á aðra jákvæða hluti sem hann hafði 
afrekað eins og allar aðrar bækur sem honum hefði tekist að lesa. Þessi hugsun 
nemandans eru hugsanagildrur sem hafa neikvæð áhrif á framför hans. 
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Hugsanagildrurnar er aðeins hægt að koma í veg fyrir með hugarþjálfun en það krefst þess 
að einstaklingur þurrki út gömul hugsanamynstur eða gamla vana. Slík vinna krefst 
stöðugrar þjálfunar og getur verið tímafrek en mun skila sér til hins betra á endanum. Þá 
getur einstaklingur orðið meðvitaður um eigin hugsanagildrur og einbeitt sér að jákvæðum 
hugsunum (Morris, 2012). 

5.1.5   Skýringarháttur 

Þegar unnið er með skýringarhátt er einstaklingur að flokka neikvæðar og jákvæðar 
hugsanir og er henni gjarnan beitt þegar um mótlæti er að ræða. Fræðimaðurinn Martin 
Seligman setti hugtakið fram og skiptist hugtakið í tvennt, annarsvegar svartsýnn og 
hinsvegar bjartsýnn skýringarháttur. Bjartsýnn skýringarháttur getur breytt hugarfari 
einstaklimgs til hins betra. Sem getur haft þau áhrif að það sem áður var neikvætt verður 
jákvætt. Flestir tileinka sér blöndu af svartsýnum- og bjartsýnum skýringarhætti en bjarsýni 
og seigla er talið vera eitt af því mikilvægasta sem einstaklingur lærir. Einnig er talið að 
bjarsýnn skýringarháttur geti dregið úr áhættuhegðun, ýtt undir jákvæð tengsl og auðvelda 
einstakling að finna tilgang lífsins (Morris, 2012). Svartsýnn skýringarháttur er andstæðan 
við þann bjarsýna en hann skiptist upp í þrjá liði og hefur sú skipting verið gefið heitið p-in 
þrjú þar sem ensku heitin hafa öll upphafsstafinn P upp á ensku. 

•   Linnulaust (e. permanence) - Er þegar slæmir hlutir eru stöðugt að gerast 
(Morris, 2012). 

Dæmi: Ég hef aldrei getað lesið heila bók og get það ekki núna. 

 

•   Gegnsýrt (e. pervasiveness) - Gegnsýrt er tengdur linnulausa en hans túlkun er 
að ef slæmir hlutir eru stöðugt að eiga sér stað hlýtur það að skapa vanda sem 
hefur áhrif á aðra hluti (Morris, 2012). 

Dæmi: Ég kann ekki að lesa. 

 

•   Persónugert (e. personalization) - Að lokum er það persónugert en það er 
þegar einstaklingur telur sökina vera sína eigin (Morris, 2012). 

Dæmi: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég get ekki lært að lesa en 
allir aðrir geta það. 

 

Í þessu dæmi má sjá svartsýnan skýringarhátt en með slíkum hugsunum er nemandinn að 
ýta undir svartsýnar hugsanir sem hafa svo áhrif á andlegu hlið hans. Hann ásakar sjálfan 
sig og telur að slæmir hlutir komi aðeins fyrir hann. Þessi útfærsla hans getur aukið 
líkurnar á þunglyndi og er því mikilvægt að hann tileinki sér bjartsýnt hugarfar.   
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Sýnt hefur verið fram á að bjartsýnt hugarfar einstaklinga er gríðarlega mikilvægt 
en þeir sem tileinka sér það eru færari að takast á við mótlæti. Bjartsýnn einstaklingur lýtur 
á mótlætið sem tilviljunarkennt ástand fremur en að yfirfæra mótlætið yfir á aðra hluti sem 
einnig hafa farið illa. Hann sér að mótlætið á sér stað af sérstakri ástæðu og sé fremur röð 
slæmra atvika heldur en af hans eigin völdum (Morris, 2012). 

 Eins og sjá má eiga allar þessar aðferðir það sameiginlegt að í þeim öllum er unnið 
með hugarfar með því að hvetja nemendur til að ígrunda hugsanir sínar og velja sér 
hugsanir sem gagnast þeim og geta breytt líðan þeirra. Að því sögðu verður fjallað um 
hugarfar í næsta kafla. 
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6.  Hugarfar 

Líkt komið var inn á í kaflanum um núvitund er hugarþjálfun afar mikilvæg en til þess að 
geta stundað hana þarf að vita hvernig grundvallar starfsemi líkama og sálar fer fram. Það 
er meðal annars mikilvægt þegar einstaklingur lærir að tileinka sér bætt hugarfar, iðka 
núvitund og að efla seiglu og styrkleika. Heilinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur 
að starfsemi líkama og sálar og er hugarþjálfun veigamikill þáttur í því ferli. Hugarþjálfun 
er sú færni sem fellst í því að vita hvernig heilinn virkar, skynjun tilfinninga, 
ákvarðanartökur og hvernig þjálfa skal einbeitingu. Slík þjálfun hefur mikil áhrif á velferð 
einstaklings og er talið að með aukinni færni í hugarþjálfun upplifi einstaklingur meiri 
velferð og trú á eigin getu (Hanson og Mendius, 2009). Að því sögðu er heilinn eins og 
hver annar vöðvi líkamans, það er að segja að hægt sé að þjálfa hann eins og aðra vöðva. 
Slík sjálfsþekking og góð færni í hugarþjálfun getur aukið velferð, styrk og þrautseigju 
einstaklinga (Yeager og Dweck, 2012; Hanson og Mendius, 2009). Kenningar Carol 
Dweck nefnast sjálfskenningar (e. self- theories) en þær fjalla fyrst og fremst um ólíkar 
hugmyndir einstaklinga um sjálfa sig. Hér á eftir verður fjallað um einn af þeim þáttum 
sem kenningar hennar ná til og er það hugarfar (e. mindset). Hún skipti kenningum sínum 
um hugarfar upp í tvo þætti, festuhugarfar (e. fixed mindset) og gróskuhugarfar (e. Growth 
mindset). 

Festuhugarfar er þegar einstaklingur telur að færni hans og hæfni sé meðfædd og að 
ekki sé hægt að efla hana með þjálfun, það er að hún sé föst og varanleg. Hugarfarið lýsir 
sér í því að einstaklingur telur meðfædda eiginleika einu styrkleika þeirra og þeim verði 
ekki breytt. Hann einblínir þá aðeins á tiltekin svið sem þeir eru góðir í og efla það til hins 
ítrasta. Í staðinn fyrir að leggja vinnu í að efla þá eiginleika sem hann er slakur í þá ýtir 
hann þeim til hliðar og notar styrkleika sína til að skyggja á veikleikana. Sá sem tileinkar 
sér festuhugarfar á því mun erfiðara með að takast á við mótlæti heldur en þeir sem tileinka 
sér seiglu. Þetta getur valdið því að þeir vilji síður takast á við mótlæti og áskoranir, finni 
fyrir minnimáttarkennd og líti á mistök sem veikleikamerki (Brock og Hundley, 2016; 
Dweck, 2006). 

Gróskuhugarfar felur í sér að einstaklingur telur færni sína geta aukist með þjálfun, 
þrautseigju og eldmóð. Gróskuhugarfar lýsir sér í að einstaklingur er meðvitaður um að 
þær gáfur og sú færni sem hann býr yfir er ekki meðfædd heldur sé hún áunnin og geti því 
aukist. Telja þeir einnig að tiltekin færni til að mynda í stærðfræði sé ekki einskorðuð við 
einstaklinga með meðfædda hæfni heldur geti hver sem er orðið fær á þeim sviðum sem 
hann leggur áherslu á. Það þurfi hins vegar mikla þrautseigju og vilja til þess að ná langt og 
uppskera mikið. Gróskuhugarfar má að mörgu leyti tengja við aðferðir sem notast er við í 
tengslum við seiglu. Þar kemur fram að mótlæti sé eitthvað sem einstaklingur lærir að 
takast á við og að hann eflist af þeirri erfiðu reynslu. Þá má segja að uppgjöf sé ekki til í 
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þeirra orðaforða sem líta á mótlæti sem tækifæri til þess að efla sjálfa sig. Þeir sem tileinka 
sér gróskuhugarfar gera sér grein fyrir að ekki allir geti skarað fram úr á öllum sviðum. 
Þrátt fyrir þá staðreynd telja þeir að þjálfun hafi jákvæðar afleiðingar í för með sér og að 
með ástríðu og þjálfun geti einstaklingar stöðugt bætt sjálfa sig (Brock og Hundley, 2016). 
Einstaklingar sem tileinka sér grósku hugarfar eru meðvitaðir um það hvernig færni þeirra 
getur aukist. Sú hugsun hefur áhrif á velferð þeirra í námi en það að gefast ekki fljótt upp 
og leggja hart að sér eykur líkur á skuldbindingu og þrautseigju einstaklinga. Hugarfar 
getur haft veigamikil áhrif á velferð og velgengni einstaklinga og skólastarfsmanna en með 
jákvæðu hugarfari næst betri námsárangur og betri líðan. Það gefur því auga leið að ef 
starfsmenn skóla og í raun allir þeir einstaklingar sem vinna með börnum og ungmennum 
tileinka sér slíkt hugarfar geti þeir dreift boðskap og reynslu sinni til nemenda (Dweck, 
2006). 

Hugmyndir Dweck höfðu mikilvægan boðskap fyrir uppalendur og kennara en hún 
hafði ýmsar hugmyndir um hvernig hægt væri að efla einstaklinginn og er ein leið sem hún 
nefnir að hrósa af einlægni. Mikilvægt er að hrósa fyrir dugnað fremur en fyrir tiltekna 
hæfileika og greind því það er hætt við að nemendur tengi sjálfsmat sitt og gildi við þann 
eiginleika. Hrós er þannig ein af þeim leiðum sem hægt er að notast við þegar unnið er með 
einstakling og hugarfar hans, ef breyta á festuhugarfari yfir í grósku (Dweck, 2006). Aftur 
komum við að þeirri staðreynd að nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og eru því 
mis vel í stakk búnir til náms. Það eru því mikilvæg skilaboð til nemenda að allir hafi 
styrkleika sem þeir geti eflt og efla einstaklinginn þá á sama tíma hugarfar hans. Sömu 
skilaboð er hægt að innleiða til nemenda um nám, að námshæfni sé ekki takmörkuð heldur 
sé færni okkar stöðugt að aukast með þrautseigju og styrkleikanálgun (Dweck, 2008). 

Í framhaldi af umfjölluninni hér að ofan um festu- og gróskuhugarfar er athyglisvert 
að fjalla um bókina, The growth mindset coach (Brock og Hundley, 2016), en í henni er 
komið inn mikilvægi þess að efla gróskuhugarfar, meðal annars með því að læra af 
mistökum. Þar eru til dæmis eftirfarandi dæmi tekin um gildi mistaka. 

 

•   Að gera mistök hluta af hversdagsleika 

Höfundur Harry Potter bókanna hafði fengist við skrif í þónokkurn tíma og 
fengið mikla gagnrýni. Það var ekki fyrr en hún skrifaði um söguna af Harry 
Potter að allt fór að ganga vel. Á þessu lærði hún að mistök eru til þess að 
þroska einstaklinginn og gera hann betri. Allir dagar færa einstaklingum ólík 
verkefni sem geta annars vegar gengið vel eða illa. Þá er mikilvægt að hann 
geri sér grein fyrir að mistök eru hluti af okkar daglega lífi og eru til að læra af 
og þroska okkur sem mannverur (Brock og Hundley, 2016). 
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•   Að vera meðvitaður um lærdóminn sem það felur í sér að gera mistök  
Það er að segja að vera meðvitaður um að mistök leiða oftar en ekki til 
jákvæðrar þróunar og lærdóms. Þau þroska einstaklinginn og hann lærir af 
reynslunni. Lítil mistök geta þá auðveldlega leitt til jákvæðrar þróunar og stærri 
sigra en einstaklingurinn gerði sér í hugarlund í upphafi (Brock og Hundley, 
2016).  

 

Út frá því sem sagt hefur verið frá hér að ofan má sjá að hugarfar sem einstaklingur 
tileinkar sér er mikilvægt fyrir velgengni og velferð. Grundvöllur þess að einstaklingur geti 
teileinkað sér gróskuhugarfar er að kennarar, uppalendur og aðrir aðilar sem starfa með 
börnum og ungmennum geri slíkt hið sama. Með því styður skólinn og fjölskyldan vellíðan 
og þroska og miðlar þeim upplýsingum til nemenda. 

6.1    Aðferðir, leiðir og nálganir 
Hugur okkar krefst mikillar þjálfunar og erum við að þjálfa hann alla ævi. Þær aðferðir, 
leiðir og nálganir sem fjallað verður um hér að neðan gerir einstaklingnum kleift að 
ígrunda um eigið hugarfar. Þær sýna fram á hvernig hægt sé að þjálfa hugann, sérstaklega 
innan skólastofunnar. 

 
6.1.1   Hugarþjálfun 

Fyrsta leiðin sem fjallað verður um snýr að heilanum en eins og sagt hefur verið frá er 
heilinn afar mikilvægur þegar kemur að hugarþjálfun. Hann er hægt að þjálfa eins og hvern 
annan vöðva líkamans og verða kynntar leiðir til þess hér að neðan.  

•   Hnúturinn - Nemendur standa í hring og útbúa einskonar flækju eða hnút með því 
að halda í hendur samnemenda sinna. Þegar allir hafa fundið sér hendur til að halda 
í hefur myndast hnútur sem festir alla saman í hnút. Aðferðin gengur þá út á að 
nemendur noti rökhugsun og hópefli til að leysa hnútinn (Brock og Hundley, 2016). 

 

•   Skrifað í loftið - Nemendur para sig saman tveir og tveir þar sem einn tekur 
hlutverk spyrjanda og hinn hlutverk viðmælanda. Þá spyr nemandinn viðmælanda 
sinn spurninga sem viðmælmandinn svarar með því að skrifa svar sitt í loftið. Það 
gerir hann með því að stafa orðin með vísifingri sínum og spyrjandinn á að reyna 
að finna út hvert svar hans var. Nemendurnir skipta reglulega um hlutverk til að 
þeir fái báðir tækifæri til að þjálfa huga sinn (Brock og Hundley, 2016). 

 



	  

31 

•   Eflun ímyndunaraflsins - Kennari kemur með poka fullan af dóti eða hlutum sem 
nemendur eiga að gefa nýtt hlutverk. Allir nemendur setjast í hring og kennarinn 
situr í miðjunni með pokann. Þá kemur hver og einn nemendi á fætur öðrum og 
dregur upp einn hlut. Hlutverk nemandans er að gefa hlutnum nýtt líf. Dæmi um 
það er leikfangarisaeðlu, nemandinn gæti þá stungið upp á þeirri hugmynd að 
risaeðlan hefði fengið nýtt hlutverk og væri nú nuddvöndur (Brock og Hundley, 
2016). 

 

6.1.2   Unnið með hugarfar nemenda 

Önnur aðferðin sem sagt verður frá gengur út á að svara spurningarlista sem flokkar svör 
nemenda. Svör nemendanna segja til um hvort þeir tileinki sér frekar grósku- eða 
festuhugarfar. Þá er mikilvægt að koma inn á að flestir einstaklingar eru með grósku- og 
festuhugarfar í bland en þá er gott að endurskoða hugarfar sitt og leggja áherslu á að 
einblína á gróskuhugarfar. Þegar flokkun á svörum nemenda er lokið fer fram fræðsla um 
muninn á festu- og gróskuhugarfari. Þar á eftir er reynt að koma af stað umræðu þar sem 
nemendur eru spurðir hvort hugarfarið þeir telja að þeir hafi. Þá eru þeir beðnir um að 
koma með dæmi máli sínu til stuðnings. Þegar umræðunni er lokið skrifar kennarinn á 
töfluna yfirlýsingar sem bæði eiga við grósku- og festuhugarfar og fá nemendur það 
verkefni að flokka þær niður. Í töflunni hér að neðan með sjá dæmi um yfirlýsingar sem 
kennarinn gæti skrifað (Brock og Hundley, 2016).  

 

Mynd 3: Gróskuhugarfar 

6.1.3   Mistök sem leiða af sér frábæra hluti 
Þegar kenna á um mikilvægi mistaka er góð leið að sýna fram á afrakstur þess sem orðið 
hefur til þegar mistök eiga sér stað. Þá er það aldrei of oft kveðið að mistök eru til að læra 
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af þeim og til að þroska einstaklinginn. Sama má segja um þegar vöruþróun á sér stað en til 
að hægt sé að finna upp nýjar vörur þarf að prófa sig áfram. Sú prófun leiðir oft til mistaka 
sem síðar leiða til nýrrar vöru. Örbylgjuofnar, pensilín, plast og tonnatak eru vörur sem 
eiga það sameiginlegt að hafa orðið til af völdum mistaka. Samt sem áður gegna þær 
mikilvægu hlutverki í lífi flestra og er það allt mistökum að þakka. Það má því segja að 
með því að kynna fyrir nemendum árangursríkar vörur eða hluti sé hægt að sýna fram á 
jákvæðar afleiðingar mistaka. Það að hlutgera mistökin getur þá gefið nemendum 
myndræna sýn á eigin mistökum og gert það að verkum að þeir sjá eigin mistök frá öðru 
sjónarhorni. 

 

6.1.4   Að þjálfa einstaklinginn í því að takast á við mótlæti 

Þegar einstakligur er þjálfaður í að takast á við mótlæti getur verið gott að sýna fram á 
hvernig hægt sé að takast á við mótlætið. Þá gæti hann einnig fengið álit frá óháðum aðila 
og speglun frá honum um fleiri tillögur um hvernig takast megi á við mótlætið. Óháði 
aðilinn gæti þá verið í betri stöðu til að segja hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel. 
Einnig gæti hann komið með tillögur um hvað hefði getað farið betur og hvað hefði getað 
farið verr. Þegar slíkar umræður myndast á milli einstaklinga mótast hugmyndir þess sem 
lent hefur í mótlæti. Mótunin getur haft þær afleðingar að viðhorf einstaklingsins víkkar 
sem getur haft áhrif á ákvarðanatöku og úrvinnslu mótlætis seinna meir (Brock og Hudley, 
2016). 

 Aðferðirnar hér að ofan eiga það sameiginlegt að fjalla um leiðir sem elft geta 
einstakling við úrvinnslu mótlætis. Þær leiðir eru ekki síður mikilvægar þegar einstaklingur 
greinir styrkleika sína en við slíka greiningu koma í ljós ýmsir veikleikar. Þá er gott að 
vera fær um að vinna úr mótlæti og geta snúið veikleikum upp í styrk. Þá er mikilvægt að 
vera meðvitaður um eigin styrkleika. Því fjalla næstu kaflar um skapgerðarstyrkleika. 
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7.  Skapgerðarstyrkleikar og styrkleikar 

Skapgerðarstyrkleikar og styrkleikar eru tveir ólíkir þættir en skapgerðarstyrkleikar eru 
persónueinkenni einstaklings og styrkleikar eru þá fremur þættir sem viðkoma hæfileikum 
og færni. Fjallað verður um skapgerðarstyrkleika (e. character strengths) út frá fræðum 
Christopher Peterson en hann er virtur sálfræðingur sem er meðal annars þekktur fyrir verk 
sín innan fræða jákvæðrar sálfræði. Innan sálfræðinnar fjallaði hann um persónueinkenni 
og skapgerðarstyrkleika. Segja má að skapgerðarstyrkleikar endurspegli hegðun okkar, 
gjörðir og hvernig persónur við erum. Þeir vísa til innri þátta mannsins, persónueinkenni 
okkar og eru þeir því ekki alltaf tengdir hæfileikum, áhuga eða færni þó það séu ekki síður 
góðir mannkostir. Þessir innri þættir gera okkur kleift að efla aðra hæfni eins og hæfileika 
og færni og má því segja að þessir þættir styrki hvern annan (Niemiec, 2014). Eins og áður 
hefur komið fram eru styrkleikar fremur tengdir færni okkar og hæfileikum. Þeir eru ekki 
aðeins það sem einstaklingur er góður í heldur geta þeir einnig verið hvernig hann kemur 
fram og ber sig. Dæmi um slíka styrkleika gæti verið að hlaupa hratt, góð 
stærðfræðikunnátta, góðmennska, hugrekki og sjálfsagi (Eades, 2008). 

Framkvæmd var rannsókn þar sem skoðuð voru tengsl milli styrkleika þjálfunar og 
velferðar. Niðurstöður leiddu í ljós að þjálfun styrkleika minnkaði streitu, lífskraftur jókst 
og sjálfstraust varð meira (Hurling, Kashdan, Linley, Maltby og Wood, 2011). Þá sýna 
aðrar rannsóknir fram á að notkun styrkleika auki velferð og árangur barna og ungmenna. 
Þessar niðurstöður eiga einnig við um börn og ungmenni sem glíma við einhverskonar 
erfiðleika, hvort sem vandinn er hegðunar- eða námslegur (Park og Peterson, 2008). Þegar 
kemur að styrkleikaþjálfun í námi hefur helst verið rannsakað skapgerðarstyrkleika eins og  
þrautseigju, sjálfsaga og metnað (Weber og Ruch, 2012). Einnig hefur verið rannsökuð 
einkenni kennara sem ná mestum árangri þegar kemur að kennslu barna. Þar kom í ljós að 
þeir kennarar sem eru lífsglaðir og félagslega virkir nái best til nemenda og að viðhorf 
kennara hafi jákvæð áhrif á viðhorf og námsárangur nemendanna (Park og Peterson, 2009). 
Gerð var samanburðarannsókn á þjálfun styrkleika hjá börnum og ungmenni á aldrinum 9-
12 ára og spannaði tímabil rannsóknarinnar þrjá mánuði. Niðurstöður leiddu í ljós að þau 
börn og ungmenni sem fengu þjálfun í að nýta styrkleika sína upplifðu meiri samheldni, 
betri samskipti og tengsl og færri árekstra og mótlæti innan hópsins en 
samanburðarhópurinn (Cameron, Vella- Brodrick, Swain og Quinan, 2014). Þá sýndu aðrar 
samanburðarrannsóknir á styrkleikanotkun ungmenna á aldrinum 12-14 ára sömu 
niðurstöður. Í þeim nemendahópi þar sem unnið var með styrkleika þá upplifðu nemendur 
meiri lífsánægja, betri námsárangur og meiri kærleik til náungans heldur en 
samanburðarhópurinn. Þar kom einnig í ljós að nemendur fóru að sjá samnemendur sína í 
öðru ljósi og tóku fremur eftir styrkleikum þeirra heldur en veikleikum. Að auki hafa 
rannsóknir sýnt að þegar aukin áhersla er lögð á að vinna með styrkleika nemenda þá hafi 
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það skilað auknum velfarnaði og skuldbindingu (Eades o.fl, 2011; Ernst, Gilham, Linkins, 
Reivich og Seligman, 2009). 

Til að finna skapgerðarstyrkleika sína hafa margar aðferðir verið notaðar en 
fræðimaðurinn Peterson bjó til próf sem gefið hefur verið nafnið VIA (e. Values In Action 
Institude). Prófið gengur út frá sex megin flokkum og eru þeir viska og þekking, hugrekki, 
manngæska, réttlæti, yfirvegun og vitundarstig. Þessir sex flokkar eru taldir vera það sem 
einkennir góða manneskju og undir þessum sex flokkum eru 24 skapgerðarstyrkleikar.  

 

  
Mynd 4: Flokkun skapgerðarstyrkleika (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2015). 

Kjarnaskapgerðarstyrkleikar eru þeir styrkleikar sem einkenna persónu hvers og eins 
einstaklings. Þeir eru hluti af sjálfsmynd hans og eru þeir eiginleikar sem uppalendur og 
vinir þekkja sem best. Þeir styrkleikar sem ekki falla innan þessa hóps ekki eru taldir vera 
veikleikar heldur sé það aðeins styrkleikar sem séu ekki eins vel skilgreindir í fari okkar. 
Skapgerðarstyrkleikar er hægt að efla og þróa en heilt yfir litið eru þeir nokkuð stöðugir 
(Niemiec, 2014; Biswas-Diener, Kasdan og Minhas, 2011). 

 

7.1     Aðferðir, leiðir og nálganir 
Hér að neðan setja höfundar fram dæmi um aðferðir, leiðir og nálganir til að efla og greina 
styrkleika einstaklinga. Aðferðirnar fjalla bæði einstaklingsþjálfun og annarra aðila sem 
starfa eða hafa umsjá með honum. Má þar nefna kennara, uppalendur og aðra aðila sem 
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starfa með börnum og ungmennum. Fjallað verður um leiðirnar með því að taka dæmi um 
dreng að nafni Óli og styrkleika hans. 

7.1.1   VIA styrkleikapróf 
Hægt er að fara ýmsar leiðir til að vinna með skapgerðarstyrkleika. VIA er ein leið sem 
hægt er að notast við en sú aðferð felur í sér rafrænann spurningarlista sem hefur það 
markmið að koma auga á styrkleika einstaklinga og eru þessir spurningalistar bæði fyrir 
fullorðna og ungmenni (Peterson, 2006). Prófið er hægt að nálgast á netinu og tekur aðeins 
30 mínútur, þar að auki er það opið öllum að kostnaðarlausu. VIA býður einnig upp á 
óformlegri aðferðir eins og styrkleikakort og styrkleikaskrá (Boniwell og Ryan, 2012). 
Mikilvægt er að hafa í huga að styrkleikapróf eru aðeins til þess gerð að koma auga á 
styrkleika hvers og eins en notkun og þjálfun styrkleika er alfarið undir einstaklingnum 
komið.  

7.1.2   Þríþætt styrkleikagreining 

Auk styrkleikaprófa sem hægt er að taka til að greina styrkleika er hægt að greina 
styrkleika ungmenna með því að fylgjast með athöfnum þeirra og atgervi. Nú verða kynntir 
til sögunnar þrír þættir sem auðvelda kennurum, uppalendum og öðrum aðilum sem starfa 
á vettvangi barna og ungmenna að greina styrkleika þeirra. Þættirnir þrír eru: 

 
•   Framkvæmd - Að einstaklingur sé góður í einhverju (Waters, 2017). 

Dæmi: Óli er góður í fótbolta og hefur góða færni með boltann. 

 

•   Orka og útgeislun - Að honum líði vel á meðan hann framkvæmir (Waters, 

2017). 

Dæmi: Er orka og útgeislun Óla sjáanleg þegar hann spilar fótbolta. 

 

•   Val og ákvörðun - Að einstaklingurinn hafi sjálfur val um það sem hann 

framkvæmir (Waters, 2017). 

Dæmi: Að æfa fótbolta er val Óla. 

 

Til að draga saman upplifun Óla og fótboltaiðkun hans má sjá að Óli er góður í fólbolta 
(framkvæmd), hann er glaður þegar hann er í fótbolta (orka og útgeislun) og hann velur sér 
sjálfur að fara í fótbolta. Út frá upplifun hans geta kennarar, uppalendur og aðrir aðilar sem 
starfa á vettvangi barna og ungmenna verið nokkuð viss um að styrkleikar Óla liggi í 
fótboltaiðkun (Waters, 2017). 
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7.1.3   Styrkleikaþjálfun 

Þegar styrkleikaþjálfun er annars vegar er eitt af meginmarkmiðum einstaklinga að nýta 
enn frekar þá styrkleika sem þeir búa yfir. Það getur verið gert með þeim hætti að 
einstaklingur hugsar um tvær til þrjár aðferðir eða leiðir sem geta eflt þennan tiltekna 
styrkleika. Við það eitt að einstaklingur gefi sér tíma og svigrúm til að huga að styrkleika 
sínum myndast einskonar eldmóður. Þessi eldmóður eflir einstaklinginn til frekari athafna 
og gerir honum kleift að koma auga á hindranir sem á vegi hans eru. Hindranirnar leiða þá 
til enn frekari athugunar á því hvernig hægt sé að yfirstíga þær og efla styrkleika (Linley, 
2008). 

 

Dæmi: Óli hefur ávallt átt erfitt með nám og hefur því ekki farið í frekara nám 
eftir að grunnskólagöngu hans lauk. Óli var hins vegar heppinn með að 
foreldrar hans eru eigendur af litlu bakaríi sem hann hefur fengið vinnu í. 
Bakstur er einn af styrkleikum Óla og fyllist hann eldmóð þegar hann bakar. 
Nám er hins vegar einn af veikleikum eða hindrunum Óla. Hann finnur leið til 
að yfirstíga hindrunina með því að skrá sig í nám og sækir um að fá 
bakstursreynslu sína metna til náms. Það ferli er einfalt en þá þarf Óli að 
gangast undir einskonar matspróf sem og hann gerir með stæl. Þetta matspróf 
gerir það að verkum að Óli þarf að sækja færri áfanga þar sem hann fær reynslu 
sína metna. Að því mati loknu er Óli búin að efla styrkleika sinn með því að ná 
sér í bakararéttindi. 

 

VIA stryrkleikaprófið og þrítþætta styrkleikagreiningin eiga það sameiginlegt að 
vera aðferðir sem auðvelda greiningu styrkleika. Syrkleikaþjálfunin er svo það sem 
einstaklingur getur nýtt sér sjálfur til að efla styrkleika sín enn frekar. Þá má segja að 
samspil seiglu og styrkleika sé talið hafa jákvæð áhrif á viðhorf einstaklings þegar 
hann tekst á við mótlæti. Mótlætið gæti til dæmis verið veikleikar einstaklingsins en 
með seiglu gæti hann unnið að því að bæta sig og breytt veikleikum í styrkleika. Í 
næsta kafla hér á eftir draga höfundar saman umræður og lokaorð. 
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8.  Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að sýna fram á aðferðir, leiðir og nálganir jákvæðrar 
menntunar. Sérstök áhersla er lögð á börn og ungmenni með námserfiðleika en þrátt fyrir 
þá áherslu er rétt að árétta að jákvæð menntun, þ.e.a.s. aðferðir til að efla einstaklinginn, er 
fyrir alla. Þar sem um heimildaritgerð er að ræða taka höfundar mið af fyrirliggjandi 
rannsóknarniðurstöðum. Ein af þeim rannsóknum sem höfundar kynntu sér fjallar um börn 
og ungmenni með námserfiðleika en niðurstöður þeirrar rannsóknar gefa til kynna að þau 
hafi neikvæðar sjálfshugmyndir (Mclaughlin og Clarke, 2010). Þær birtingarmyndir 
sjálfsins sem fjallað er um eru sjálfsmynd, sjálfstraust, trú á eigin getu og sjálfsálit. Í 
þessari ritgerð var sett fram rannsóknarspurningin: Hvernig getur jákvæð menntun stuðlað 
að velfarnaði nemenda með námserfiðleika? Hér var því fjallað um aðferðir sem eflt geta 
einstaklinginn; aðferðir til að stuðla að núvitund, byggja um seiglu og gróskuhugarfar og 
aðferðir sem beina sjónum að styrkleikum nemenda. Rannsóknarniðurstöður sýna að 
þessar aðferðir geta dregið úr kvíða, streitu, þunglyndi og depurð. Jafnframt sýna þær að 
hægt sé að auka þrautseigju, einbeitingu, athygli, jákvætt hugarfar og aukna færni til að 
takast á við mótlæti og finna styrkleika sína (Williams og Penman, 2011). 

Í aðalnámsskrá grunnskóla (2011) segir að allir nemendur eigi að hafa sama rétt til 
þess að stunda nám við sitt hæfi. Þá kemur einnig fram að allir eigi að hafa jöfn tækifæri, 
óháð kyni, búsettu, uppruna, stétt, trúarbrögðum og kynhneigð. Einnig er lögð rík áhersla á 
að bjóða upp á nám án aðgreiningar en það felur í sér að komið sé til móts við náms- og 
félagslegar þarfir hvers og eins nemanda. Þar að auki er borin virðing fyrir þörfum, 
hæfileikum og einkennum nemenda og með því er reynt að draga úr mismunun og 
aðgreiningu. Þrátt fyrir að aðalnámsskrá grunnskóla gangi út frá þessum áherslum sýna 
rannsóknarniðurstöður að skólinn nái ekki að sinna þörfum allra. Þá vitna höfundar einna 
helst í rannsóknarniðurstöður á líðan barna og ungmenna með námserfiðleika en þær sýna 
að þeir einstaklingar sem við það glíma séu líklegri til að vera með neikvæðar 
sjálfshugmyndir. Þrátt fyrir að börn og ungmenni með námserfiðleika séu aðeins lítið brot 
af þeim stóra hópi sem skólann sækir eru þau jafn mikilvæg og hafa þann rétt að blómstra í 
skóla. 

Niðurstöður höfunda eru settar fram í aðferðum, leiðum og nálgunum sem hægt er að 
nota til að efla börn og ungmenni með námserfiðleika. Það sem tekið er fyrir eru 
eftirfarandi: Að efla sinn innri mann, jákvæðir eiginleikar, fingraæfingin, 10/11, ögrandi 
viðfangsefni, MSA, VRH aðferðin, hugsanagildrur, skýringarháttur, hugarþjálfun, unnið 
með hugarfar nemenda, mistök sem leiða af sér frábæra hluti, VIA styrkleikapróf, þríþætt 
styrkleikagreining og styrkleikaþjálfun. Allar þessar aðferðir, leiðir og nálgangir eiga það 
sameiginlegt að stuðla að velfarnaði einstaklings og er það megin ástæða fyrir vali höfunda 
á ritgerðarefni.  
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Höfundar telja að með því að efla núvitund, seiglu, gróskuhugarfar og vitund um 
styrkleika sé hægt að efla sjálfshugmyndir barna og ungmenna. Einnig telja höfundar að 
því fyrr sem innleiðing jákvæðrar menntunar á sér stað því betra (Gans o.fl., 2003). 
Hlutverk skólans, kennara, uppalenda og aðila sem starfa á vettvangi barna og ungmenna 
er gríðarlega mikilvægt því þessir einstaklingar gefa fordæmi. Höfundar telja að jákvæð 
menntun eigi að vera hluti af endurmenntun kennara því þeir verða að vera vel upplýstir til 
að geta miðlað reynslu sinni. Einnig telja höfundar að skólakerfið leggi meiri áherslu á 
veikleika og það sem illa gengur heldur en styrkleika hvers og eins.  

Höfundar sáu strax að hægt væri að vinna með iðkun núvitundar í tengslum við 
börn og ungmenni með námserfiðleika. Nemendur með námserfiðleika er hópur sem 
höfundar hafa fjallað um hér að ofan og er megin áhersla þessarar ritgerðar að finna 
aðferðir og leiðir og nálganir sem ná til þeirra. Það varð því viss uppljómun þegar höfundar 
sáu tengingu á milli núvitundar og þeirra einkenna sem nemendur með námserfiðleika 
upplifa. Einkenni þessara einstaklinga eru oftar en ekki mikið einbeitingarleysi, streita og 
óöryggi en það eru einmitt þættir sem hægt er að læra að takast á við með núvitund. 
Höfundar telja því að aðferðin geti aðstoðað nemendur að finna innri ró, takast á við 
mótlæti, bæta einbeitingu, minnka streitu og hjálpa þeim að finna styrkleika sína (Gans 
o.fl., 2003).  

Þeir sem mótfallnir eru aðferðum jákvæðrar menntunar vilja meina að of mikil áhersla 
sé lögð á einstaklinginn og að ekki sé næg áhersla lögð á að hann sé hluti af stærri heild, 
eða samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þessari fullyrðingu eru höfundar 
ósammála en þeirra skoðun er að ef einstaklingur upplifir velfarnað að þá fyrst geti hann 
gefið af sér til samfélagsins. Höfundar velta fyrir sér hvort þróun skólakerfisins sé 
nægilega hröð og haldi í við til dæmis framþróun og margbreytileika. Margbreytileiki er 
mismunandi og má þar nefna námserfiðleika, fötlun, tvítyngi og afburða nemendur. Því má 
velta fyrir sér hvort aðgreining þessara hópa sé svo slæm? En í Aðalnámsskrá grunnskóla 
er lögð áhersla á að útrýma aðgreiningu. Þá má einnig koma inn á hvernig hægt sé að 
innleiða jákvæða sálfræði í skólakerfið en höfundar sáu helst fyrir sér að skólar settu sér 
stefnu út frá jákvæðri menntun. En í dag eru ýmsar stefnur við lýði, til dæmis heilsueflandi 
skóli. Jákvæð menntun væri þá stefna sem stuðlaði að andlegum velfarnaði nemenda. Að 
því sögðu má segja að í framhaldi af þessari ritgerð sjái höfundar fyrir sér frekari vinnu 
með börnum og ungmennum með námserfiðleika, mögulega innan skólans. Þá sjá 
höfundar að vonandi verði hægt að setja á laggir stefnu sem innleidd væri í nokkra af 
skólum landsins og sjá hvernig það myndi ganga og hvernig áhrif þess yrðu. Einnig hafa 
höfundar rætt um að jafnvel gæti verið grundvöllur fyrir fjölbreytileika menntastofnanna 
og að hægt væri að stofna skóla sem hefur það að markmiði að stuðla að jákvæðri 



	  

39 

menntun. En stofnanir líkt og Hjallastefnan hafa sýnt fram á að eftirspurn og væntingar 
fyrir fjölbreyttum menntastofnunum er til staðar.  

Þá má gera sér hugmyndir um að ef nemendur væru í góðu andlegu jafnvægi og liði 
vel með eigin getu að þá kæmu þeir betur fram við náungann. En það að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og náunganum er þekkt hugtak innan jákvæðrar sálfræði sem kallast samkennd 
(e. self- compassion). Má því álykta að samkennd geti stuðlað að náungakærleika og 
minnkað líkurnar á einelti.  

Þegar höfundar hófu skrif á ritgerð þessari höfðu þeir aðeins kynnst jákvæðri sálfræði 
lítillega, aðallega í gegnum áfanga sem þeir sótti við Háskóla Íslands. Það var því mikið af 
nýju efni sem höfundar fengu að kynnast og margt sem vakti mikla athygli. Einna helst 
kom á óvart hversu miklu einstaklingurinn getur stjórnað. En innan jákvæðrar sálfræði er 
mikil áhersla lögð á einstaklinginn og hvernig hann geti blómstrað. Það má því segja að 
aðferðir jákvæðrar sálfræði séu að mörgu leyti að ná fram bestu eiginleikum 
einstaklingsins. Þá eru það undir honum komið að nýta sér þá eiginleika sem hann hefur til 
að blómstra en það er einmitt eitt af megin markmiðum jákvæðrar sálfræði (Morris, 2012). 
Að því sögðu kom höfundum einnig á óvart hvað flestir viðmælendur þeirra voru 
meðvitaðir um hvað jákvæð sálfræði hefði upp á að bjóða. Í hópi viðmælenda voru meðal 
annars samnemendur, uppalendur og systkini og voru flest þeirra sammála um að það 
kæmi þeim verulega á óvart hversu lítið vægi jákvæð sálfræði hefði innan menntakerfisins. 
Jafntframt höfðu margir orð á því að menntakerfið væri mögulega að leggja of mikla 
áherslu á bóklega námsþætti þegar frekar þörf væri á því að einblína á velfarnað og 
uppbyggingu einstaklingsins. Þessar vangaveltur viðmælenda geta höfundar verið sammála 
en eins og sagt var frá hér að ofan telja höfundar að einstaklingur geti fyrst gefið af sér til 
samfélagsins þegar hann hefur fengið að kynnast sjálfum sér og upplifað velfarnað.  

Að því sögðu vilja höfundar að lokum leggja en meiri áherslu á mikilvægi þess að efla 
sjálfshugmyndir einstaklings. En allir þeir þættir sem fjallað var um í ritgerð þessari, 
núvitund, seigla, hugarfar og skapgerðarstyrkleikar efla einstaklinginn og auka velfarnað. 
Það má því segja að jákvæð menntun geti nýst öllum, ekki síst börnum og ungmennum 
með námserfiðleika. Það er því niðurstaða höfunda að rök fyrir innleiðinga jákvæðrar 
menntunar séu fullnægjandi og að slík innleiðing geti aðeins haft jákvæðar afleiðingar í för 
með sér. 
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