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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að hamingju og velferðarkenningum. Skoðuð er 

hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði og jákvæðrar menntunar. Núvitund, hugarfar, seigla, 

styrkleikar og tilfinningar eru helstu þættir jákvæðrar sálfræði og verða þeim gerð skil. 

Rannsóknir sem tengjast þessum þáttum verða skoðaðar sem og tengingar við skólastarf. Í 

lok hvers kafla verða svo gefnar hugmyndir að leiðum til að vinna með hvern þátt fyrir sig. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: „ Á jákvæð menntun erindi inn í 

skólastarf?“ Niðurstaðan er afgerandi. Þeir þættir sem fjallað er um í tengslum við jákvæða 

sálfræði og menntun eiga tvímælalaust erindi inn í skólastarf, bæði fyrir kennara og 

nemendur. Það þarf hins vegar að vinna góða forvinnu áður en ferið er af stað í svo 

viðamikið verkefni svo að vel takist til. 
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Abstract 

This essay focuses on happiness and well-being theories. The ideology of positive 

psychology and positive education is examined. Mindfulness, mindset, resilience, strengths 

and emotions are the main elements of positive psychology and will be looked into. 

Studies related to these aspects will be examined as well as connections to school 

activities. At the end of each chapter, ideas for ways to work with each element will be 

given. Efforts will be made to answer the research questinon: “Does positive education 

work in schools?“ The result is decisive. The factors that are discussed in relation to 

positive psychology and education undoubredly have a mission in school work, for both 

teachers and students. It needs however good work in advance before getting started on 

such an extensive project for it to succed.     
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Þakkir 

Mig langar að þakka fjölskyldunni minni, eiginmanni og sonum fyrir þann stuðning sem 

þau hafa sýnt mér á meðan á þessari ritgerðarvinnu stóð. Það er ómetanlegt að finna fyrir 

áhuga á því sem maður tekur sér fyrir hendur. Eygló Rúnarsdóttur langar mig að þakka 

fyrir yfirlestur ritgerðar og góð ráð. Einnig langar mig að þakka Nönnu Ýri Arnardóttur 

fyrir góðar leiðbeiningar, frábæra aðstoð og jákvætt viðmót. Að lokum langar mig að 

þakka þeim Ingibjörgu Völu Kaldalóns, Önnu Dóru Frostadóttur og Bryndísi Jónu 

Jónsdóttur fyrir að kveikja áhuga minn á þessu viðfangsefni. 

 



 

 

1 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................................ iii 

Þakkir ............................................................................................................................... iv 

Myndaskrá ........................................................................................................................3 

Töfluskrá ...........................................................................................................................3 

1 Inngangur ...................................................................................................................4 

2 Hamingja ....................................................................................................................5 

2.1 Hamingjukenningar ............................................................................................................ 5 

2.2 PERMA - Velferðarkenning ................................................................................................. 6 

2.3 Hamingja, velferð  og skólakerfið ...................................................................................... 7 

3 Jákvæð sálfræði ..........................................................................................................9 

3.1 Jákvæð menntun ................................................................................................................. 9 

4 Núvitund ................................................................................................................... 11 

4.1 Núvitund og skólastarf ..................................................................................................... 11 

4.2 Hugmyndir að þjálfun núvitundar ................................................................................... 13 

5 Hugarfar ................................................................................................................... 14 

5.1 Hugarfar og hrós ............................................................................................................... 15 

5.2 Hugarfar og skólastarf ...................................................................................................... 16 

5.2.1 Heilinn og hugarfar ................................................................................................... 17 

5.3 Hugmyndir að vinnu með hugarfar ................................................................................. 17 

6 Seigla ........................................................................................................................ 19 

6.1 Seigla og skólastarf ........................................................................................................... 20 

6.2 Hugmyndir að vinnu með seiglu ...................................................................................... 20 

7 Styrkleikar ................................................................................................................. 22 

7.1 Hæfnistyrkleikar ................................................................................................................ 22 

7.2 Persónustyrkleikar ............................................................................................................ 22 

7.3 Breyting styrkleika ............................................................................................................ 25 

7.4 Styrkleikar og skólastarf ................................................................................................... 25 

7.5 Hugmyndir að vinnu með styrkleika ................................................................................ 26 

8 Tilfinningar................................................................................................................ 27 

8.1 Neikvæðar tilfinningar ...................................................................................................... 28 



 

2 

8.2 Jákvæðar tilfinningar ........................................................................................................ 29 

8.3 Heilinn og tilfinningar ....................................................................................................... 29 

8.4 Tilfinningar og skólastarf .................................................................................................. 30 

8.5 Hugmyndir að vinnu með tilfinningar ............................................................................. 30 

9 Umræður .................................................................................................................. 32 

10 Lokaorð ..................................................................................................................... 34 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 35 



 

 

3 

Myndaskrá 

Mynd 1. Húllahringjaáskorun ..................................................................................... 21 

Mynd 2. Tilfinningasvið. Skipting tilfinninga í fjögur svið. ..................................... 28 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Samanburður Seligmans á Hinni sönnu hamingju og 

Velferðarkenningunni. .................................................................................... 7 

Tafla 2. Dæmi um festu- og gróskuhugarfar í mismunandi aðstæðum .................... 15 

Tafla 3. Gildi og persónustyrkleikar ........................................................................... 24 

 

file:///C:/HA/B.ed/B.ed-ritgerð-Jákvæð-sálfræði-jákvæð-menntun.docx%23_Toc7978280


 

4 

1 Inngangur  

Þegar foreldrar eru spurðir hvað þeir vilji fyrir börnin sín, þá svara þeir yfirleitt á sömu leið – 

hamingju, sjálfstraust, ánægju, góðvild, góða heilsu og fleira í þessum dúr (Seligman, Ernst, 

Gillham, Reivich og Linkins, 2009, bls. 293). En hvar læra þau þessa hluti? Er þörf fyrir 

kennslu á þessum nótum í skólunum? Það eru örugglega skiptar skoðanir um það hvað á að 

kenna í skólum og hvað foreldrar eiga að vinna með heima. Andlegri heilsu ungmenna á 

Íslandi hefur hrakað á síðustu árum og er þar helst aukning í kvíða og depurð (Sigrún 

Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017, bls. 1). Það virðist því 

vera sóknarfæri í því að vinna með jákvæð inngrip í skólastarfinu. Börn verja stórum hluta af 

sínum vökutíma í skólanum/skóladagvist og þá sitja öll börn við sama borð hvað fræðslu og 

inngrip varðar. Sýnt hefur verið fram á að skólabragur getur haft áhrif á velferð – bæði jákvæð 

og neikvæð. Því er nauðsynlegt að skólar/skólasamfélagið vinni á virkan hátt að því að byggja 

upp menningu sem stuðlar að velferð í öruggu, uppbyggilegu og umhyggjusömu samfélagi 

(White, 2016, bls. 12). Rannsóknarspurning sem ég legg til grundvallar í verkefninu er þessi: 

„Á jákvæð menntun erindi inn í skólastarf?“ 

Í þessari ritgerð er ætlunin að velta upp hamingjukenningum og skoða hugtökin 

jákvæð sálfræði og jákvæð menntun. Nokkrum af þeim hugtökum innan jákvæðu sálfræðinnar 

sem mesta athygli hafa fengið verður gerð skil, tengingar við skólakerfið skoðaðar og lagðar 

fram tillögur að æfingum fyrir hvern þátt fyrir sig. Einnig verður varpað ljósi á hvernig 

jákvæð sálfræði og menntun getur nýst kennurum/starfsfólki skólanna. Ég mun svo í lokin 

draga saman þann fróðleik sem ég hef viðað að mér í gegnum þessa ritgerðarvinnu og leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni. 
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2 Hamingja 

Öll viljum við vera hamingjusöm og líða vel. En hvað er hamingja? Það hafa verið skiptar 

skoðanir á hugtakinu og sitt sýnist hverjum. Algengt er að fólk bíði eftir því að hamingjan 

banki uppá hjá þeim einn daginn þ.e. þegar einhverjum áfanga í lífinu hefur verið náð eins og 

að klára námið, fá stöðuhækkun, eignast bíl eða íbúð og þar fram eftir götunum. Mörgum 

finnst ómögulegt að ímynda sér að þeir sem búi við skort af einhverju tagi geti verið 

hamingjusamir þó svo að til séu margar sögur af fólki sem hefur lent í mótlæti í lífinu og 

stendur eftir sem áður sterkt og nýtur lífsins (Morris, 2009, bls. 29).  

Hamingja er hugtak sem erfitt getur verið að skilgreina. Sókrates, Aristóteles og Plató 

trúðu því að fólk sem lifði dygðugu lífi yrði hamingjusamt. Epicurus predikaði hins vegar það 

að hamingja væri alsnæktir af jákvæðum tilfinningum og lystisemdum (Hefferon og Boniwell, 

2011, bls. 3-4). Þrjár meginhamingjukenningar hafa tekist á í gegnum árin. Tvær þeirra 

miðast við huglægt sjónarhorn þ.e. þær byggja á upplifun og mati einstaklingsins en ein þeirra 

er hlutlæg þ.e. byggir á hlutlægum, ytri mælikvörðum (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 6). 

 

2.1 Hamingjukenningar 

Huglægukenningarnar eru: 

a. Ánægjukenningar/sældarkenningar (e. hedonic theories) beinast að líðan og er sú  

hamingjukenning sem neyslusamfélagið vill að við aðhyllumst (Morris, I. 2012, bls. 30). 

Samkvæmt kenningunni felst hamingjuríkt líf í því að hámarka sælu og ánægju og að við 

reynum að ná stöðugri samfellu í þeirri líðan. Skilgreiningin á hamingju og velferð yrði 

þá út frá því hvernig fólki líður, annað hvort vel eða illa og reynt er að meta umfang 

jákvæðra tilfinninga yfir ákveðin tímabil með því að skoða jákvæðar og neikvæðar 

tilfinningar (Ingibjörg V. Kaldalóns, 2015, bls. 29).  

b. Sáttarkenningar (e. life-satisfaction theories) beinast hins vegar að mati á árangri og að 

skoða hamingjuna út frá því hvernig fólki finnst það hafa náð að uppfylla þau markmið 

sem það hefur sett sér í lífinu (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 5).  

Þessum tveimur kenningum er yfirleitt blandað saman í félagsvísindarannsóknum undir 

heitinu „huglægur velfarnaður“ (e. subjective well-being) þar sem vísindamenn vinna 

spurningarlista út frá upplifun einstaklinga á ánægjutilfinningu og hversu sátt fólk er við 

árangur sinn - hlutskipti sitt í lífinu. Þegar svona spurningarlistum er svarað getur það haft 
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mikil áhrif á niðurstöðurnar hvernig einstaklingur er fyrirkallaður einmitt þann dag sem 

könnunin fer fram (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 5). 

Hlutlægakenningin kallast  „farsældarkenning“ (e. eudaimonic theory) og beinist að 

merkingu og sjálfsþekkingu. Þeir sem aðhyllast þessa kenningu segja að „hið góða líf“ sé 

ekki einungis það að líða vel og að lífið sé meira virði en ánægja og gleði (partý alla daga) 

(Morris, 2009, bls. 30) heldur að fylgja þeim gildum sem við aðhyllumst og vera besta 

útgáfan af sjálfum sér. Þekkja sitt „sanna sjálf“ (e. authentic self) og þær tilfinningar og þarfir 

sem einstaklingurinn hefur. Hamingjan felst í lífsháttum sem gerir fólki kleift að lifa og sinna 

sínum þörfum í samræmi við innri gildi og eigið sjálf (Ingibjörg V. Kaldalóns, 2015, bls. 30). 

Hin sanna hamingja (e. authentic happiness) 

Erfitt er að segja til um hver „besta“ hamingjukenningin sé og eflaust farsælast að blanda 

saman á einhvern hátt þessum þremur kenningum þar sem leiðir að hamingjunni geti verið 

fjölbreyttar (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 6). Seligman (2002, bls. 262-263) talar um 

sanna hamingju (e. authentic happiness) eða hið heildræna líf þar sem við náum að blanda 

saman því besta úr ánægjulega lífinu: þ.e. þegar við reynum að upplifa sem flestar jákvæðar 

tilfinningar, virka lífinu: þ.e. þegar við notum styrkleika okkar til hins ýtrasta í eigin þágu til 

að ná sátt við lífið og merkingabæra lífinu: þ.e. þegar við notum styrkleika okkar með 

samfélagið í huga. 

 

2.2 PERMA - Velferðarkenning  

Nýjasta kenning Martin Seligman er velferðarkenning sem hefur yfirskriftina PERMA.  

PERMA stendur fyrir positive emotions (jákvæðar tilfinningar), engagement (þátttaka), 

relationships (samskipti), meaning (tilgangur) og accomplishment (árangur). Þar gengur hann 

út frá því að hamingjan ein og sér sé ekki nóg til að lifa merkingabæru lífi. Hann setur því 

fram kenningu með fimm mælanlegum grundvallarþáttum sem auka vellíðan og lífsgæði 

einstaklinga en tekur fram að enginn af þessum þáttum einn og sér standi fyrir velferð en allir 

stuðli að henni (Seligman, 2011, bls. 16-24).  

P -  Jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions). Að líða vel hvetur fólk til dáða. 

Einstaklingar þurfa að gera það sem veitir þeim ánægju, eins og að ferðast eða lesa, því að 

jákvæðar tilfinningar auka líkamlega heilsu, auka bjartsýni og styrkja sambönd (Kun, 

Balogh, og Kraszel, 2016, bls. 57). 
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E - Þátttaka (e. engagement). Þegar einstaklingur er þátttakandi í vinnu eða áhugamálum 

sem hann hefur gaman af og nær að tefla fram styrkleikum sínum til að mæta þeim 

áskorunum sem verða á vegi hans, þá er talað um að hann nái flæði (e. flow) og sé í núvitund 

(Seligman. 2011. 16 - 17, bls. 24) 

R -  Samskipti (e. relationships). Jákvæð samskipti og sambönd eru mikilvæg. Þegar við 

tilheyrum einhverjum og finnum að það er fólk í okkar lífi sem er annt um okkur þá líður 

okkur vel og finnum öryggi (Seligman, 2011, bls. 27). 

M – Tilgangur (e. meaning). Það gefur lífinu aukinn tilgang og merkingu þegar við nýtum 

styrkleika okkar ekki eingöngu í eigin þágu heldur einning í þágu annarra, t.d. í 

sjálfboðaliðastarfi, starfsemi í þágu samfélagsins eða trúfélags (Kun, Balogh og Kraszel, 

2016, bls. 57). 

A – Árangur (e. accomplishment). Til að ná árangri þarf að setja sér markmið. Það að ná 

markmiðum sínum getur gert líf einstaklings merkingarbærara þó að árangurinn sé ekki 

eingöngu í hans þágu (Seligman, 2011, bls. 18-20). 

Seligman (2011, bls. 12) segir að meginmunurinn á nýju velferðarkenningunni sinni og 

kenningunni um sanna hamingju (e. authentic happiness) sé sú að í hamingjukenningunni þá 

sé markmiðið að auka magn hamingju hjá sjálfum sér og á jörðinni allri en í 

velferðarkenningunni sé markmiðið hins vegar að þú sjálfur og jörðin blómstri (e. flourish) í 

auknu mæli. Þetta kemur skýrt fram í töflu 1. 

Tafla 1. Samanburður Seligmans á Hinni sönnu hamingju og Velferðarkenningunni. 

 Hin sanna hamingja  
(e. authentic happiness) 

Velferðarkenning  
(e. well-being theory) 

Viðfangsefni: Hamingja Velferð 

Mælieining Lífsánægja Jákvæðar tilfinningar, þátttaka, 

tilgangur, jákvæð samskipti og 

árangur 

Markmið  Að auka lífsánægjuna Að auka velferð með því að 

auka jákvæðar tilfinningar, 

þátttöku, tilgang og árangur. 

 

2.3 Hamingja, velferð  og skólakerfið 

Ekki eru allir á eitt sáttir hvað varðar hamingju og velferðarkennslu í skólum. Morris (2009, 

bls. 33) greinir frá því að margir séu þeirrar skoðunar að velferðarkennsla hafi ekkert inn í 
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skólakerfið að gera þar sem menntun snúist um að hæfa börnin fyrir vinnumarkaðinn með 

kaldri, harðri og yfirfæranlegri færni. Að menntun snúist ekki um að kenna börnum að vera 

hamingjusöm. Þetta viðhorf er til allrar hamingu ekki algilt og í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 7) er velferð nefnd sem einn af þeim sex 

grunnþáttum sem mynda kjarna menntastefnunnar. Einnig má geta þess að í kaflanum um 

sjálfbærni (Mennta og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 20) er þess getið að forsenda 

sjálfbærrar þróunar sé að nemendur geri sér grein fyrir mikillvægi eigin velferðar.  
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3 Jákvæð sálfræði  

Upphafsmenn jákvæðrar sálfræði eru Mihaly Csikszentmihalyi og Martin Seligman. Margir 

tala um jákvæða sálfræði sem „stefnu“ eða „hreyfingu“ (e. movement) frekar en 

sálfræðikenningu þar sem „vísindalegar rannsóknir“ eru gerðar á því sem gengur vel í lífi 

fólks frá fæðingu til dauða (Kristján Kristjánsson, 2011, bls. 1). Seligman og 

Csikszentmihalyi (2000, bls. 10) bentu á að meginmarkið sálfræðinnar sem vísindagreinar 

væri að rannsaka það sem hefði farið úrskeðis í lífi fólks, finna leiðir til að vinna á 

sjúkdómum, vandamálum og veikleikum fólks. Þessu vildu þeir breyta. Kristján Kristjánsson 

(2011, bls. 2) vitnar í þá félaga og segir jákvæða sálfræði vera vísindi þar sem jákvæð 

persónueinkenni, jákvæðar tilfinningar og jákvæðar stofnanir geti eflt lífsgæði fólks og komið 

í veg fyrir þá sjúkdóma sem koma upp þegar á móti blæs og lífið virðist tilgangslaust. Seigla, 

núvitund, hugarfar, tilfinningar og styrkeikar eru allt þættir innan jákvæðrar sálfræði sem 

mikið hafa verið rannsakaðir og verða þeim gerð betur skil hér síðar. 

 

3.1 Jákvæð menntun 

Hugtakið jákvæð menntun (e. positive education) varð til þegar kennarar og fræðimenn fóru í 

miklu mæli að aðhyllast kenningar jákvæðrar sálfræði og reyna að finna leiðir til að nýta 

hugmyndafræðina til að auka velferð starfsfólks og barna innan skólakerfisins (White, 2016, 

bls. 1). Jákvæð menntun hefur verið skilgreind sem menntun fyrir bæði hefðbundna færni og 

hamingju (Seligman, e.d.). 

Ef innleiða á jákvæða menntun í skólasamfélagið þá er mikilvægt að byrja á réttum enda. 

Kennarar og starfsfólk skólans þurfa að fá fræðslu/kennslu í hugmyndafræði jákvæðrar 

sálfræði áður en lagt er af stað í vegferð með nemendur (Morris, 2009, bls. 18) og þá þurfa 

sveitafélögin að vera tilbúin að leggja til þá fjármuni sem til þarf (White, 2016, bls. 4). Ef 

kennarar og starfsfólk skólanna ganga í takt við hugmyndafræðina þá breytist skólabragurinn 

óhjákvæmilega og börnin finna fyrir jákvæðum anda og öryggi (White, 2016, bls. 12). 

Þegar auka á velferðarkennslu í skólum er mikilvægt að þeir þættir sem unnið er með 

vinni ekki á móti hefðbundum markmiðum í skólastofunni heldur sé fundin leið þar sem 

þessir þættir vinni allir saman (Seligman og félagar, 2009, bls. 302). Það þarf því að skoða 

þann hugsunarhátt þegar kennarar halda því fram að þeir séu t.d. fyrst og fremst 

stærðfræðikennarar en sinni öðrum þáttum í öðru og þriðja sæti. Velferð er mikilvægur þáttur 

í framtíðarsýn varðandi menntun og þurfa allir að leggja sitt á vogarskálarnar til að sem bestur 
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árangur náist (White, 2016, bls. 11). Þeir þættir innan jákvæðu sálfræðinnar sem unnið hefur 

verið með í skólum eru: núvitund, hugarfar, seigla, styrkleikar og tilfinningar. 
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4 Núvitund 

Núvitund (e. mindfulness) er leið til að veita því athygli sem gerist hér og nú í þessu 

augnabliki, í huganum, líkamanum og í umhverfinu, með mildi og forvitni. Núvitund er 

þjálfuð með ýmsum einföldum hugleiðsluaðferðum sem miða að því að auka meðvitund 

einstaklings um hugsun, tilfinningar og hegðunarmynstur og auka með sér getu til að stjórna 

þessum þáttum af kunnáttu og samúð. Það að ná góðri sjálfstjórn getur leitt til þess að 

einstaklingur getur meðvitað aukið val og getu sína til að bregðast við áskorunum lífsins og 

lifa lífinu með meiri vellíðan, andlegan skýrleika og umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum 

(The Mindfulness All-Party Parliamentary Group, 2015, bls. 14).  

Í núvitundarþjálfun lærir einstaklingurinn að beina athyglinni á ákveðinn hátt, með 

tilgangi, í núinu og án þess að dæma (Kabat-Zinn, 2003, bls. 145). Of mikill kvíði getur 

truflað nám barna og athygli þess (Ehrenriech og Gross, 2002, bls. 1004 ) og þar gæti 

núvitundarhugleiðsla komið mörgum börnum til hjálpar. John Kabat Zinn (2003, bls. 153) 

segir að kenningar um hugleiðslu hafi leitt í ljós að þar geti verið komið verkfæri til að létta á 

streitu og kvíða. Einnig er mikilvægt fyrir kennara að finna leiðir fyrir sig sjálfa til að takast á 

við daglegt amstur skólastarfsins án þess að taka of mikið inn á sig og halda stresstengdu álagi 

í lágmarki. 

 

4.1 Núvitund og skólastarf 

Á Íslandi sem og víða í heiminum er verið að innleiða núvitund í skólastarf en skort hefur 

rannsóknir sem sýna langtímaáhrif á heildrænt skólastarf þar sem núvitund hefur verið fléttuð 

inn í skólanámsskrána (Sheinman, Hadar, Gafni og Milman, 2018, bls. 3316). Þegar kennari 

tekur að sér það hlutverk að kenna/leiða núvitund í skólastarfi  þarf hann að vera búinn að 

tileinka sér hugmyndafræði núvitundar og vera búinn að æfa sig og ná góðum tökum á 

hugleiðsluferlinu. Bæði kennari og börn ættu að njóta góðs af því í kennslunni almennt ef 

kennari hefur náð tökum á eigin hugsunum og aðgerðum sem gætu t.d. tengst stressi og álagi í 

starfi. Það gæti haft áhrif á það hvernig kennslan hjá viðkomandi kennara er auk þess hvernig 

samskipti hans eru við nemendur. Roeser og félagar (2013, bls. 13) bentu einnig á þær 

niðurstöður að auk þess að ná tökum á stressi tengdu vinnu gæti núvitundarþjálfun kennara 

spornað gegn kulnun í starfi.  

Það ber að hafa í huga að núvitundarhugleiðsla er ekkert sem einstaklingur tekst á við 

og lærir á stuttri faglegri ráðstefnu og miðlar svo áfram til annarra sem leið til að grípa í ef 
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þeir verða stressaðir eða æstir. Það þarf að iðka/þjálfa núvitund og viðhalda hugsuninni til að 

hún sé vakandi og nýtist viðkomandi (Kabat-Zinn, 2003, bls. 149). 

Núvitund er hæfileiki sem þarfnast þjálfunar hjá flestum, þó svo að sumir þrói hjá sér 

stýrða athygli og núvitund án þess að fá skipulagða þjálfun (Sheinman og félagar, 2018, bls. 

3325). Þeir einstaklingar sem hafa fengið góða þjálfun, eru áhugasamir og hafa tileinkað sér 

hugleiðsluæfingar geta nýtt sér núvitund í daglegu lífi (Sheinman, og fleiri. 2018, bls. 3318). 

Að kynna börnum fyrir núvitundarþjálfun gæti því hjálpað þeim að takast á við áskoranir 

lífsins bæði í nútíð og framtíð. Börnin verja bróðurparti vökutímans í skólanum og 

frístundaheimilum, og því kjörið að kynna þeim þessar æfingar þar (Rempel, 2012, bls. 202). 

Þjálfun barna í núvitund sem tengist andlegri vellíðan og stressi hefur gefið góða raun, 

jafnvel þegar langtímaáhrif eru skoðuð (Van de Weijer-Bergsma, Langenberg, Brandsma, 

Oort og  Bögels, 2012, bls. 238). Einnig hafa kannanir sýnt að núvitundarþjálfun getur styrkt 

sjálfstraust og sjálfsvitund barna, aukið félagsþroska og dregið úr samskiptaörðugleikum 

(Rempel, 2012, bls. 203). Börn hafa þann eiginleika frá unga aldri að vera meðvituð í núinu 

en missa hann því miður flest þegar fram í sækir og þau eldast og hraði og áreiti samfélagsins 

fer að ná til þeirra. Fullorðið fólk þarf að passa að skapa börnum þær aðstæður að þau geti 

nært núvitundina sína og viðhaldið henni (Bryndís Jóna Jónsdóttir. e.d., bls. 3). 

Gjöfin í núinu (Silverton, Dorjee og Sawyer, 2018) er heildstætt námsefni í núvitund 

sem kom út árið 2018 og þýddi Edda Margrét Guðmundsdóttir það á íslensku. Námsefnið er 

ætlað fyrir leikskólastig upp í sjötta bekk og eru sér kaflar í bókinni fyrir leikskólann, fyrsta 

og annan bekk, þriðja og fjórða bekk og svo fimmta og sjötta bekk. Efninu er skipt upp í sjö 

þemu þar sem kennarar og nemendur rannsaka þemun 1) Hér og nú 2) Athygli/einbeitning 3) 

Val 4) Að mynda tengsl 5) Mannslíkaminn 6) Mannshugurinn og 7) Að taka eftir breytingum. 

Þetta er fyrsta heildstæða námsefnið í núvitund fyrir börn sem kemur út á íslensku. Í þessu 

námsefni eru að taugavísindi, vellíðan og núvitund er kennd í gegnum sögur og svo fylgja 

æfingar hverju efni. Núvitundarsetrið gaf einnig út fróðleiksmola og æfingasafn sem heitir 

Núvitund í uppeldi og skólastarfi (Bryndís Jóna Jónsdóttir, e.d.). Þar er hægt að finna margar 

góðar og stuttar æfingar til að grípa í með nemendum til að þjálfa athyglina. 
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4.2 Hugmyndir að þjálfun núvitundar 

Þegar unnið er með núvitundaræfingar hjá börnum þarf alltaf að passa upp á að æfingarnar 

séu ekki of langar til að byrja með. Þegar börnin hafa öðlast meiri þjálfun er hægt að lengja 

æfingartímann. 

I) Kvið- og bringuöndun heitir þessi æfing og er hún liður í að auka núvitund barna 

(Silverton, Dorjee, og Sawyer, 2018, bls. 96). 

 Börnin hafa aðra höndina á kviðnum og hina á bringunni og beina athyglinni að 

hreyfingum líkamans þegar þau anda inn og út. Fylgið eftir í nokkra andardrætti. 

Ekki breyta hraða öndunarinnar, bara finna fyrir henni eins og hún er. 

II) Þessi æfing heitir „Veðrið innra með þér“ og er ætlað að þjálfa meðvitund um 

líðan (Bryndís Jóna Jónsdóttir, e.d., bls. 9). 

 Staldraðu aðeins við, fylgstu með andardrætti þínum augnablik og skoðaðu svo af 

forvitni og opnum huga hvernig þér líður á þessu augnabliki? Hvernig er veðrið 

innra með þér? Er kyrrlátt og sól, þoka eða vindasamt? Taktu eftir því og haltu svo 

áfram án þess að greina það endilega sem gott eða slæmt. Leyfðu því bara að vera 

eins og það er og veittu því athygli hvort að það breytist. 

III) Æfingin „Axlarnudd“ er liður í því að æfa sig í að mynda tengsl (Silverton, Dorjee, 

og Sawyer, 2018, bls. 115). 

 Börnin sitja í hring eða vinna í pörum. Þau nudda axlirnar og bakið á 

manneskjunni fyrir framan þau. Þau ræða við félagana um hvar og hvernig má 

nudda (sig sjálf og hinn aðilann). Skipta/snúa við. 

IV) „Hlustaðu eins og svampur“ er æfing til að þjálfa athygli og einbeitingu (Bryndís 

Jóna Jónsdóttir, e.d., bls. 15). 

 Þegar þú talar næst við einhvern, prófaðu að hlusta eins og svampur! Það er að 

leggja þig fram um að vera alveg til staðar og hlusta af áhuga. Hvað er viðkomandi 

að segja þér og hvernig tjáir hann það? Líkamstjáning segir oft meira en mörg orð. 

Þið getið líka verið tvö og tvö saman, annað er A og hitt B. A hefur orðið í eina 

mínútu til að segja frá einhverju og B bara hlustar eins og svampur. Ef A vill ekki 

tala allan tímann þá má líka bara þegja saman. Þegar mínútan er liðin þá segir B 

hvað hann eða hún heyrði. Svo er skipt um hlutverk, A hlustar og B talar (Bryndís 

Jóna Jónsdóttir, e.d., bls. 15). 
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5 Hugarfar  

Hugarfar (e. mindset) nemenda vakti áhuga fræðimannsins Carol Dweck í kringum árið 1970 

þegar hún sá hversu mismunandi nemendur hennar tókust á við mistök í náminu. Hún tók eftir 

því að sumir nemendur virtust eflast við erfiðar áskoranir á meðan það slokknaði á öðrum í 

sömu aðstæðum. Þeim nemendum sem tóku erfiðum áskorunum fagnandi virtist líka vegna 

betur í námi en hinum. Í framhaldinu fór hún að veita því eftirtekt að sama var uppi á 

teningnum víðar eins og í íþróttum, viðskiptum og hjá foreldrum. Eftir frekari rannsóknir setti 

hún fram þá kenningu að það væri hægt að skipta hugarfarinu í grósku- og festuhugarfar 

(Brock og Hundley, 2017, bls. 6-7). 

Brock og Hundley (2016, bls. 5) skilgreina festuhugarfar (e. fixed mindset) á þann hátt 

að einstaklingarnir trúi því að þeir séu fæddir með ákveðið magn af gáfum og hæfileikum og 

hafi tilhneigingu til þess að forðast áskoranir og hræðast að gera mistök. Vegna þessa fara 

þessir einstaklingar á mis við lærdómsríkt líf. Einstaklingar með gróskuhugarfar (e. growth 

mindset) trúa því hins vegar að með þrautseigju og fyrirhöfn séu endalausir möguleikar fyrir 

alla til þess að læra og þroskast og að mistökin séu til þess að læra af þeim (Dweck, 2006, bls. 

7).  

Carol Dweck segir að hugarfar geti skipt lykilmáli. Í töflu 2 má sjá fimm mismunandi 

aðstæður sem hún hefur sett fram og viðbrögð við þeim sem einkenna grósku- og 

festuhugarfar (Brock og Hundley, 2017, bls. 9).  
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Tafla 2. Dæmi um festu- og gróskuhugarfar í mismunandi aðstæðum 

Aðstæður Festuhugarfar 
Gróskuhugarfar 

Áskoranir       Forðast áskoranir til þess að 

gera ekki mistök og halda stöðu 

sinni 

Fagna áskorunum og nýta þær til 

að læra og vaxa. 

Hindranir Gefast auðveldlega upp þegar 

áskorunum er mætt. 

Sýna þrautseigju og seiglu þegar 

hindranir verða í vegi. Mistök eru 

til að læra af þeim. 

Áreynsla/fyrirhöfn Að þurfa að leggja mikið á sig 

er neikvætt. Ef þú ert góður í 

þessu þarftu ekkert að vera að 

hafa mikið fyrir hlutunum. 

Að leggja mikið á sig er lykilatriði 

í velgengni og árangri. 

Gagnrýni Taka gagnrýni illa sama hversu 

uppbyggileg hún er og oft tekið 

sem persónuárásum. 

Gagnrýni er af hinu góða. Gefur 

mikilvæga endurgjöf sem hægt er 

að læra af. 

Velgengni annarra Líta á velgengni annarra sem 

ógnun. Valda óöryggi og 

vanmáttartilfinningu. 

Velgengni annarra er hvetjandi og 

veitir innblástur til góðra verka. 

 

Carol Dweck (2006, bls. 6-9) gefur okkur einnig dæmi um hvernig fólk með festu- og 

gróskuhugarfar bregst mismunandi við sömu aðstæðum í hinu daglega lífi. Ef einstaklingur 

t.d. fær C+ í mikilvægu prófi eða kemur út á bílastæði og hefur fengið stöðumælasekt, hver 

yrðu viðbrögð hans? Þeir með festuhugarfar væru líklegri til að bregðast við með hugsunum 

eins og „ég er algjör lúser, ég er heimskur og það eru allir betri en ég“ eða „lífið er ömurlegt, 

það gerist aldrei neitt gott hjá mér“. Þeir sem hafa gróskuhugarfar væru líklegri til að bregðast 

við á þennan máta „ég þarf greinilega að leggja meira á mig í þessu fagi, ég hef restina af 

önninni til að vinna í þessu“ eða „ég þarf að passa betur hvar ég legg bílnum svo ég fái ekki 

aftur sekt“. Sú leið sem einstaklingurinn velur að hugsa hefur mikil áhrif á það hvernig hann 

stýrir lífi sínu (Dweck, 2006, bls. 6). Því er mikilvægt að breyta orðræðunni hjá börnunum og 

í staðinn fyrir að segja: „Ég veit ekki“ að segja þá:   „Ég veit það ekki ennþá“ (Brock og 

Hundley, 2016, bls. 7). 

 

5.1 Hugarfar og hrós 

Hrós er öllum mikilvægt og hvetur fólk til dáða en velja þarf vel þær leiðir og það orðfæri 

sem notað er þegar börnum er hrósað. Að hrósa fyrir vinnusemi, elju og og þá fyrrihöfn sem 

barnið hefur lagt í vinnuna ýtir undir gróskuhugarfar. Þá sér barnið að með því að leggja hart 
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að sér nær það að yfirstíga hindranir. Ef börnum er hins vegar ítrekað hrósað fyrir hæfileika 

ýtum við undir festuhugarfar og gefum börnunum þau skilaboð að hæfileiki þeirra sé fasti sem 

verður ekki svo auðveldlega breytt og hin börnin geta gefist upp á að reyna ef þau miða sig 

stöðugt við þann sem er „fæddur með þessa hæfileika“ (Morris, 2009, bls. 128-129).  

 

5.2 Hugarfar og skólastarf 

Rannsóknir Carol Dweck á hugarfari hafa vakið mikla athygli og hafa haft mikla 

þýðingu fyrir kennara og nemendur (Mowbray, 2014, bls. 118-119). Það getur haft neikvæð 

áhrif á framfarir og sjálfsmynd nemenda ef kennari stuðlar að festuhugarfari (Morris, 2009, 

bls. 128). Það er því mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um þær leiðir sem þeir nota þegar 

þeir leiðbeina nemendum. Það þarf að hjálpa nemendum að skilja að gáfur, hæfileikar og geta 

eru ekki einhver fasti sem ekki breytist og að með þrautseigju og ástundun geti þeir tekið 

miklum framförum í því sem þeir taka sér fyrir hendur (Brock og Hundley, 2017, bls. 17). 

Fram kemur hjá Dweck (2006, bls. 193) að margir kennarar haldi að ef þeir lækki 

kröfurnar hjá sér gefi það nemendum sigurtilfinningu, styrki sjálfstraust þeirra og auki 

afköstin en það er ekki rétt. Það sem þarf að gera er að fá nemendur til að trúa því að þeir geti 

lært. Það þarf að hvetja þá áfram og styðja þá í því að ná settum markmiðum. En það þarf líka 

að gera þeim grein fyrir því að árangur kemur ekki án fyrirhafnar. Dweck (2006, bls. 195) 

vitnar í Marva Collins kennara sem tók að sér að kenna nemendum með ýmsa 

hegðunarerfiðleika en hún sagði „Þið verðið að hjálpa mér að hjálpa ykkur, ef þið gefið 

ekkert, ekki búast við neinu”. Hún sagði einnig: „Velgengni kemur ekki til ykkar, þið verðið 

að koma til hennar” (Dweck. 2006, bls. 195). 

Með þetta í huga er einnig áhugavert að skoða rannsókn Annie E. Franklin (2016) þar 

sem hún skoðar áhrif breyttrar nálgunar í einkunnakerfi í grunnskólum þar sem verið er að 

breyta úr hefðbundu einkunnakerfi (e. traditional grading) yfir í einkunnakerfi þar sem hæfni 

nemenda er metin út frá fyrirfram ákveðnum stöðlum (e. standards-based grading). 

Nemendum er þá meðal annars gefinn kostur á að endurtaka próf ef þeir vilja hækka einkunnir 

sínar og þeir fá leiðbeinandi mat um hvað þarf að bæta. Þetta stuðlar að gróskuhugarfari 

nemenda. Það að geta skoðað hvað gekk illa og fengið tækifæri til að bæta sig í þeim þáttum 

hjálpar nemandanum að vaxa (Franklin, 2016, bls. 30). 

 Það er ekki síður athyglisvert að skoða rannsókn sem Diana M. Fraser (2018) gerði í 

skoskum skóla sem hafði unnið með gróskuhugarfar í um þrjú ár. Með rannsókninni var 
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markmiðið að greina þá þætti sem eru mikilvægir til að ná fram gróskuhugarfari í námi og 

kennslu í grunnskóla. Niðurstöður sýndu að til að ná árangri skipti lestur og fræðileg athugun 

starfsfólks miklu máli, einnig skipti trú á nálgunina, samstarf, hrós, fræðsla um starfsemi 

heilans og að hætta með getuskipta hópa (Fraser, 2018, bls. 653). Í viðtölum við kennara kom 

það fram að þeir voru stressaðir að takast á við verkefnið í upphafi en eftir að hafa fengið 

góða þjálfun í undirbúningsferlinu fannst þeim spennandi að takast á við nýjar áskoranir. 

Þeim fannst einnig skipta máli að kynna mikilvægi mistaka sem jákvæðan þátt í 

lærdómsferlinu og leyfa nemendum að þróa eigin námsmarkmið. Margir nemendur fóru að 

njóta þess að takast á við áskoranir og sögðu að það að nota gróskuhugarfar í námi ýtti undir 

þrautseigju þeirra og vilja til að takast á við virkilega erfið verkefni. Sumum nemendum 

fannst þó erfitt að þurfa stöðugt að takast á við áskoranir og sögðu að erfið verkefni gerðu þá 

stressaða (Fraser, 2018, bls. 651 - 651). 

 

5.2.1 Heilinn og hugarfar 

Carol Dweck (2006, bls. 219) segir mikilvægt að nemendur skilji hvernig heilinn starfar. Að 

þeir geri sér grein fyrir því að heilanum megi líkja við vöðva sem getur „ stækkað“ og 

myndað nýjar boðleiðir. Það sé eins með nám og annað sem við lærum að því oftar sem við 

æfum okkur, því færari verðum við. Ein leið sem notuð hefur verið til að kenna nemendum 

um heilann er með tölvuforritinu heilahugfræði (e. brainology). Þetta forrit byggist á 

rannsóknum Dweck (2006, bls. 222) og er gagnvirkt efni sem kennir nemendum um 

lífeðlisfræði heilans. Hvernig áhrif hægt er að hafa á hann með því að læra nýja hluti og 

hvernig megi hámarka árangur við lærdóm. Nemendur sem hafa unnið með þetta forrit segjast 

nú líta á hlutina öðrum augum, þeir hafi breytt vinnulagi sínu í náminu og að einkunnir hafi 

hækkað (Dweck. 2006, bls. 222-223). 

 

5.3 Hugmyndir að vinnu með hugarfar 

Þegar vinna á með hugarfar hjá nemendum er gott að byrja á því að skoða hugsanir sínar og 

tengja þær við daglegt líf. 

I) Að búa til hugsanadagbók ( Brock og Hundley, 2017, bls. 61-66).  

Í byrjun er farið með nemendum yfir hugtakið námsvitund (e.metacognition) og 

nemendur upplýstir um að með námsvitund lærum við að þekkja okkar eigin 
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hugsanir og tilfinningar og að það geti þeir nýtt sér til þess að ná sem bestum 

árangri í náminu. 

Næst vinna nemendur eftirfarandi verkefni:  

a) Lýstu tíma þegar þú varst pirraður/uð yfir því að vera að læra eitthvað nýtt. 

b) Hvað gerir þú þegar þú skilur ekki eitthvað? 

c) Hvernig tengir þú nýjar upplýsingar við eitthvað sem þú veist nú þegar? 

d) Lýstu tilfinningunni sem þú færð þegar þú lærir eitthvað nýtt. 

e) Hvað vafðist fyrir þér í námsefni dagsins? 

f) Voru einhverjar hindranir í náminu í dag? Hvernig komstu yfir þessar 

hindranir? 

g) Hvað hefðir þú getað gert betur í dag til að bæta námið þitt? 

Að þessu loknu vinna nemendur tveir og tveir saman og skoða svörin hvor hjá 

öðrum. Síðan deila þeir svörunum sínum með hópnum. Svörin eru sett upp á töflu 

og þá geta nemendur séð að það er mismunandi hvernig þeir upplifa námið. Hér er 

mikilvægt að nemendur skilji að það er ekki neitt rétt eða rangt í þessum 

hugmyndum. Nemendur sækja svo dagbók sem kölluð er hugsanadagbók. Í hana 

eiga þau að skrifa sínar upplifanir í náminu næstu vikur til að halda utanum 

styrkleika, veikleika og hugsanaferlið sem námsmenn. Hugsanadagbækur eru 

frábær leið til að fá nemendur til að hugsa um hugsanir sínar og gott er að nota 

setninguna: „Hvað gekk vel í skólanum í dag“ þegar verið er að skrifa í bókina. 
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6 Seigla  

Hugtakið seigla (e. resilience) vísar í þann jákvæða eiginleika að geta aðlagað sig að 

aðstæðum og þann hæfileika að geta viðhaldið eða endurheimt geðheilsu þrátt fyrir að hafa 

upplifað mikið mótlæti (Hermann, Stewart, Granados, Berger, Jackson og Yuen, 2011, bls. 

259). Sigrún Aðalbjarnadóttir (2019, bls. 302) vitnar í Ann Masten (2014) þegar hún bendir á 

að lengi vel hafi fræðimenn haldið því fram að seigla væri sérstakur eiginleiki sem 

einstaklingar fæddust með. Fræðimenn á hinum ýmsu vísindasviðum hafa rannsakað seiglu og 

klórað sér í hausnum yfir spurningunni hvernig sumir einstaklingar þoli mikið mótlæti án þess 

að það hafi neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Þar koma persónueinkenni sterk inn. 

Hins vegar hafa rannsakendur bent á það að eiginleikar eins og jákvæðar hugsanir, 

sveigjanleiki, góð félagstengsl, góð tilfinningastjórnun, aðlögunarhæfni, sjálfstraust og von 

stuðli að seiglu hjá einstaklingum. Einnig hafa þessir eiginleikar verið kallaðir verndandi 

þættir einstaklinga (Hermann og félagar, 2011, bls. 259-260). Á móti kemur svo að þeir sem 

hafa lítinn félagslegan stuðning, skortir tengingar og hafa lítinn stuðning frá 

foreldrum/ummönnunaraðilum, kennurum, jafningjum eða öðrum fullorðnum séu ekki eins 

líklegir til að sýna seiglu og glími oft við geðræn vandamál eins og þunglyndi (Rutter, 1987, 

bls. 316-317). Hefferon og Boniwell (2011, bls. 115-116) segja frá skilgreiningu á seiglu sem 

hæfileika til að halda áfram með lífið þó svo að hindranir hafi orðið á leiðinni. Þar er seiglu 

skipt upp í a) bata, þegar einstaklingur kemur sér til baka í upphaflegt ástand eftir að hafa 

upplifað mótlæti, b) mótstöðu, þegar einstaklingur sýnir engin merki um að erfið upplifun hafi 

truflað hann eða fengið á hann  c) endurskipulagningu (e. reconfiguration), þegar 

einstaklingur kemur jafnvægi á líf sitt aftur eftir erfiða upplifun/mótlæti þó svo að atburðurinn 

hafi breytt honum (á jákvæðan eða nækvæðan hátt).  

Oft er talað um bjartsýnishugarfar í tengslum við seiglu og að fólk sem er bjartsýnt og 

búi yfir seiglu telji sig geta haft áhrif á veröldina. Einng hefur verið bent á að bjartsýnt fólk 

lifi að meðaltali átta til níu árum lengur en þeir sem eru svartsýnir (Morris, 2009, bls. 105-

106). Sigrún Aðalsteinsdóttir (2019, bls. 302) greinir frá því að Ann Masten (2014) telji að 

auk þeirra persónueinkenna sem fólk hefur eigi seigla einnig rætur sínar að rekja til þess 

umhverfis og mannauðs sem einstaklingur elst upp í. Seigla er því eiginleiki sem mótast bæði 

af einstaklingnum og því umhverfi sem hann vex upp í. Þegar þessir þættir eru skoðaðir þá 

sést að það eru ekki öll börn sem sitja við sama borð þegar umhverfisþátturinn er skoðaður og 

börn því mis vel í stakk búin til að takast á við þær hindranir sem upp koma (Masten, Cutuli, 

Herbers, Hinz, Obradovié og Wenzel, 2014, bls. 202) 
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Seiglu er hægt að þjálfa hjá einstaklingum og þá er það hugarfarið sem þarf að vinna 

með. Lykillinn að því að ná sáttum við okkar hugsanir og að geta stýrt þeim inn á bjartsýnni 

veg er að þekkja svartsýnishugsanir okkar sjálfra. Geta skoðað þær og rökrætt við okkur sjálf 

og reynt að vinna í því að finna góða lausn á hugsanavandanum. Sem dæmi að ef upp kemur 

eitthvað vandamál og við erum farin að hugsa allt hið versta út frá vandamálinu, þá er gott að 

reyna að finna einhvern jákvæðan vinkil og vinna út frá honum til að sjá farsæla lausn. Ef vel 

tekst til upplifum við góða tilfinningu í kjölfarið. Mjög mikilvægt er að muna að það sem þér 

finnst þarf samt ekki að vera staðreynd ( Seligman, 2002, bls. 93-94).  

 

6.1 Seigla og skólastarf  

Þegar byggja á upp seiglu hjá börnum þarf að huga að þremur þáttum sem hafa 

styðjandi áhrif á einstaklinginn. Þessir þættir eru fjölskyldan, skólinn og nærsamfélagið 

(Brooks, 2006, bls. 70). Fjölskyldan er mikilvægasti þátturinn af þessum þremur og hefur 

mestu áhrif á þróun seiglu hjá börnum. En eins og áður hefur komið fram þá búa ekki öll börn 

við styðjandi umhverfi heima og því getur skólinn verið lykilþáttur í því að vera leiðandi í 

seigluþjálfun barna og unnið markvisst að því að virkja foreldra og samfélagið til góðra verka 

(Brooks, 2006, bls. 70).  

Martin Seligman hefur þróað námskeið sem þjálfar seiglu hjá börnum, Penn Resiliency 

Program (hér eftir kallað PRP), sem hefur gefið góða raun við að sporna meðal annars gegn 

þunglyndi (Morris, 2009, bls. 107). PRP þjálfun miðar að því að byggja upp hugræna- og 

tilfinningahæfni, styrkja tengsl og persónustykleika einstaklings. Hver þáttur miðar að því að 

styðja einn eða fleiri af hæfniþáttum seiglunnar (sjálfsvitund, andlegur styrkur, sjálfstjórn, 

tengsl/samskipti, persónustyrkleika og bjartsýni). Einnig hafa verið námskeið í PRP sem 

kallast „þjálfum þjálfarana“ (e. train the trainers) en þar gefst kennurum og öðrum sem vilja 

vinna með seiglu hjá einstaklingum tækifæri til að læra og prófa eftir ýmsum leiðum að 

tileinka sér þær aðferðir sem nýtast þegar unnið er með seiglu. Þessi þjálfun getur svo nýst 

kennurum bæði í sínu einkalífi sem og í starfi (Positive Psycology center, 2019). 

 

6.2 Hugmyndir að vinnu með seiglu 

Þegar byggja á upp seiglu hjá börnum þarf að einbeita sér að hugarfarinu því oft eru það 

neikvæðar hugsanir sem hindrar þau í að sigrast á erfiðleikum. Að vera lausnamiðuð og að 

geta stýrt hugsunum sýnum á jákvæðar brautir auðveldar þeim að vinna á hindrunum. 
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I) Að horfast í augu við óttann sinn. Þessi aðferð er góð til að sigrast á þeim aðstæðum 

sem við óttumst mest. Sem dæmi má nefna ef þú ert hræddur við hunda, farðu þá í 

heimsókn til einhvers sem á hund og ef þér er illa við að tala í fjölmenni skráðu þig á 

ræðunámskeið. Til að horfast í augu við óttan sinn þarf mikla seiglu og að sigrast á 

óttanum er ein besta leiðin til að vaxa sem einstaklingur ( Positive psycology program, 

2018). 

II) Hugleiðsla. Að veita hugsunum athygli um leið og þær láta á sér bæra ( Williams og 

Penman, 2011, bls. 154 – 156). 

III) Gera æfingu eins og „Húllahringja áskorunina“ (sjá mynd 1). Börn standa í hring og 

haldast í hendur. Ústkýrt er fyrir börnunum hvernig mögulegt er að komast í gegnum 

hringinn án þess að nota hendurnar. Húllahringnum er komið fyrir á örmum tveggja 

barna sem læsa svo höndum saman. Börnin þurfa svo að finna leið til að koma 

hringnum heilan hring án þess að keðjan rofni, þ.e. þau mega ekki sleppa hönd næsta 

barns. Það myndast mikil samstaða með hópnum ef sá sem er að glíma við 

húllahringinn hverju sinni fær hvatningu frá hinum börnunum í hópnum. Þegar 

hringurinn er kominn á áfangastað er gott að staldra við og ræða hvað gekk vel og 

prufa svo nýja umferð (Positive psycology program, 2018). 

   

 

Mynd 1. Húllahringjaáskorun 
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7 Styrkleikar 

Þegar hugtakið stykleikar ber á góma þá hugsa flestir stax um hæfileika. Í hverju er ég eða 

þessi góður? Fæstir gera sér hins vegar grein fyrir því að styrkleikum er hægt að skipta í tvo 

flokka: hæfnistyrkleika (e. strenght/talent) og persónustyrkleika (e. character strength) 

(Hefferon og Boniewell, 2011, bls. 196 -197). Þessi hugtök eru bæði hluti af jákvæðri sálfræði 

og þó að það sé margt áþekkt þegar þau eru skoðuð þá er það alveg á hreinu að 

persónustykleikar tengjast siðfræði á meðan hæfnisstyrkleikar gera það ekki. Einnig er 

erfiðara að byggja upp hæfnistykleika en persónustyrkleika (Seligman, 2002, bls. 134). 

 

7.1 Hæfnistyrkleikar 

Hæfnistyrkleikar eru stykleikar einstaklings sem tengjast hæfni og hæfileikum, eins og að 

vera fljótur að hlaupa eða hafa gott tóneyra (Seligman, 2002, bls. 134). Mjög mikilvægt er að 

gefa þessum styrkleikum gaum og oft virðist erfitt fyrir eintaklinga að segja frá eða ræða um 

sína styrkleika. Ekki af því þeir vita ekki í hverju þeir eru góðir heldur finnst þeim óþægilegt 

að tala um þetta og finnst oft á tíðum eins og verið sé að monta sig. Það er hins vegar 

mikilvægt að leyfa einstaklingum að þroska sína styrkleika og opna á jákvæða umræðu. Börn 

þurfa til að mynda að fá gott rými til að þroskast og finna sína styrkleika. Þau þurfa svigrúm 

til að gera mistök og læra af þeim og finna þær leiðir sem henta (Morris, 2009, bls. 134). 

Hæfni er oft meðfæddur hæfileiki sem einstaklingur getur haldið áfram að þróa og styrkja og 

er stundum talað um að fólk sé að sóa hæfileikum sínum ef það er ekki að nýta þá. Sem dæm 

má nefna ef þú hefur mjög háa greindarvísitölu en velur að fara ekki í nám ( Seligman, 2002, 

bls. 135). 

 

7.2 Persónustyrkleikar 

Persónustykleikar einkenna einstaklinginn. Það eru eiginleikar sem geta verði breytilegir eftir 

aðstæðum og hægt að styrkja með því að gefa þeim gaum og þjálfa (Morris, 2009, bls. 136). 

Þeir nýtast okkur í daglegu lífi og ekki miklar líkur á að þeim sé sóað en þetta eru styrkleikar 

eins og góðvild, hugrekki og heiðarleiki (Seligman, 2002, bls. 134). Hefferon og Boniwell 

(2011, bls. 197) segja frá því að Seligman og Peterson hafi lagt fram viðmið til skilgreiningar 

á hvað flokkast geti sem persónustyrkleikar og eru það meðal annars að: 
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 Eiginleikinn verður að vera til staðar hjá einstaklingnum í hegðun, aðgerðum og 

hugsun yfir einhvern tíma og í fjölbreyttum aðstæðum.  

 Eiginleikinn geti stuðla að góðu lífi bæði fyrir einstaklinginn og aðra. 

 Eiginleikann verður að vera hægt að meta siðferðislega óháð þeim ávinningi sem hann 

hefur.  

 Að nýta eiginleikann má ekki rýra aðra, heldur nýtast þeim. 

 Eiginleikann er hægt að greina frá öðrum persónustyrkleikum. 

Viska, áræðni, manngæska, réttlæti, yfirvegun og vitundarstig eru þau gildi sem 

persónustyrkleikar falla undir og hefur 24 persónustyrkleikum hefur verið raðað í undirflokka 

í tengslum við þessi gildi (sjá töflu 3) (Hefferon og Boniwell, 2011, bls. 197; Via institute on 

character, e.d.). 

  



 

24 

 

Tafla 3. Gildi og persónustyrkleikar 

Gildi Persónustyrkleikar 

Viska/þekking       
Sköpunargáfa – að hugsa nýjar leiðir til að gera hutina er stór 

partur af því hver þú ert. 

Forvitni – þér líkar að rannsaka og uppgötva. 

Dómbærni – þú hugsar hlutina til enda og skoðar þá frá öllum 

hliðum. 

Námfýsni – þú hefur ástríðu fyrir því að vita og læra meira. 

Raunsæi – þú sérð stóru myndina, ert vitur og tekur tillit til 

skoðana annarra.  

 

Kjarkur 
Hugrekki – þú stendur með sjálfum/ri þér, hræðist ekki 

auðveldlega. 

Heiðarleiki - þú lifir lífi þínu á ósvikinn og ekta hátt. 

Seigla/þrautseigja – þú vinnur hart að því að klára það sem þú 

byrjar á, kemst gegnum hindranir. 

Lífsvilji – þú lifir lífinu lifandi og ert orkumikil/ll og 

áhugasöm/samur í þeim verkefnum sem þú tekur þér fyrir hendur.  

Manngæska 
Góðvild – þú ert örlát/ur og umhyggjusöm/samur. 

Kærleikur - þú metur náin tengsl við aðra, getur gefið og tekið 

við ást. 

Félagsfærni – þú veist hvernig best er að koma fram í 

mismunandi aðstæðum. Með góða athygli og lest vel í aðstæður  

Réttlæti 
Sanngirni – þú kemur jafnt fram við alla. 

Leiðtogafærni – þú lætur hlutina gerast, skipuleggur hópastarf. 

Liðsheild – þú ert frábær liðsfélagi, sýnir liðinu tryggð. 

Yfirvegun 
Fyrirgefning – þú fyrirgefur þeim sem eitthvað hafa gert á þinn 

hlut, gefur fóki annað tækifæri. 

Auðmýkt – þú sækir ekki í sviðsljósið, lætur verkin tala sínu máli. 

Varkárni – þú tekur ekki óþarfa áhættu, hugsar áður en þú tala 

eða framkvæmir. 

Vitundarstig 
Skynjun fegurðar – þú tekur eftir og kannt að meta fegurð og 

glæsileika lífsins/umhverfisins. 

Þakklæti – þú kannt að meta það góða sem gerist og tekur engu 

sem sjálfsögðum hlut. 

Von – þú ert bjartsýn/n á framtíðina, ert með jákvætt hugarfar. 

Húmor – að gleðja aðra er þér mikilvægt. 

Trú – trú þín mótar aðgerðir þínar og veitir þér vellíðan. 

 

Eins og áður sagði er hægt að efla og þróa persónustyrkleika einstaklinga, en hver 

einstaklingur býr yfir öllum þessum 24 styrkleikum að einhverju leyti. Til að vinna með 

styrkleika sína þarf viðkomandi að vita hvaða styrkleikar eru ríkjandi hjá honum. Þar er VIA 

persónustyrkleikaprófið (Via institude on character, e.d.) hjálplegt. VIA gefur einstaklingnum 
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góða mynd af því hvernig styrkleikarnir raðast hjá honum. Eftir að prófið er tekið fær 

viðkomandi um leið svörun og getur prentað út og skoðað sínar niðurstöður. Oft er talað um 

að þeir styrkleikar sem raðast í fimm efstu sætin í prófinu séu okkar auðkennisstyrkleikar (e. 

signiture strenght)  þ.e. þeir styrkleikar sem við nýtum mest í okkar daglega lífi þeirra 

(Morris, 2009, bls. 136). Þetta eru oft þeir styrkleikar sem við erum meðvituð um og sjáum að 

við erum að nýta í tenglsum við vinnu, fjölskyldu og í uppeldi. Einnig er talað um að þeir 

styrkleikar sem raðist í sæti sex til sextán séu þeir styrkleikar sem við þurfum að huga betur 

að og þjálfa (Seligman, 2002, bls. 160).  

 

7.3 Breyting styrkleika 

Það er ekki ólíklegt að styrkleikar okkar breytist yfir ævina, þ.e. hvaða persónustyrkleikar 

raðast efst og eru okkar auðkennisstyrkleikar. Það veltur allt á því hvar við erum stödd á 

lífsins leið og hvaða ævintýrum (góðum eða slæmum) við höfum lent í. Hefferon og Boniwell 

(2011, bls. 201) benda á rannsóknir sem Peterson og Seligman (2003) gerðu á 

persónustyrkleikum fólks fyrir og eftir hryðjuverkaárásina á tvíburaturnana í New York 2001 

þar sem trú, von og kærleikur virtist vera sterkara persónueinkenni margra eftir árásina. 

Persónustyrkleikar eru því sálfræðilegt einkenni sem hægt er að sjá í mismunandi aðstæðum 

yfir langan tíma. Það að sýna umhyggju einu sinni í einhverjum aðstæðum sýnir ekki 

undirliggjandi gildi einstaklingsins. Að nýta persónustyrkleika sína meðvitað kallar oft fram 

jákvæðar tilfinningar eins og ánægju, gleði og sátt hjá viðkomandi (Seligman, 2002, bls. 137).  

Lea Waters (2007, bls. 11) bendir á að styrkleikar geri okkur einstök en ekki sérstök því að 

allir hafi styrk. Það sé því ekkert sérstakt við það að hafa styrk í sjálfu sér en það sem sé í raun 

sérstakt er hvernig við notum hann til góðs fyrir okkur og aðra.  

 

7.4 Styrkleikar og skólastarf 

Það er mikilvægt að bæði starfsfólk og nemendur skólanna fái tækifæri til að nýta sína 

styrkleika, bæði hæfnistyrkleika og persónustyrkleika, til að blómstra og þróast innan 

kerfisins. Börn þurfa að þekkja sína styrkleika til að geta tekið stjórnina í sínu lífi og þurfa að 

vera lausnarmiðuð og sjá heildarmyndina. Þess vegna er ávinningur af styrkleikaþjálfun mikill 

(Waters, 2017, bls. 9).  

Því sem við veitum athygli vex (Eades, 2008, bls. 11). Oft er mikil áhersla í 

skólakerfinu á að bæta og styrkja veikleika, en af hverju ekki að setja athyglina á styrkleika 
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barnanna og vinna út frá þeim? Vísindin sýna að ef athyglin er sett í að byggja upp og styrkja 

enn fremur styrkleika barna þá dragi það samhliða úr veikleikum þeirra (Waters, 2007, bls. 7). 

Styrkleikar kennara geta einnig haft áhrif á nemendur og sýnir bandarísk rannsókn á 

nýútskrifuðum kennurum að þeir kennarar sem hafa persónustykleikana húmor og áhuga 

sterka voru með bekki sem náðu betri árangri en þeir kennarar sem virtust ekki hafa þessa 

persónustyrkleika ofarlega hjá sér (Eades, 2008, bls. 39). Þetta sýnir að ef kennarinn byggir 

upp jákvæðar venjur þá geta þær verið smitandi (Eades, 2008, bls. 6). 

 

7.5 Hugmyndir að vinnu með styrkleika 

Í styrkleikavinnu með ungmennum og fullorðnu fólki er alltaf gott að byrja á að taka VIA 

styrkleikaprófið sem komið var inná hér að ofan (Via Institude on Character, e.d.). Þá fá 

þátttakendur góða yfirsýn yfir sína helstu styrkleika og svo hina sem eru jafnvel ekki að nýtast 

eins vel. Styrkleikakort eru líka skemmtileg að vinna með og hafa verið gefin út styrkleikakort 

á íslensku (Edda Björgvinsdóttir, Gísli Rúnar Jónsson, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir og Þórunn 

Hannesdóttir, 2018), sem byggð eru á VIA styrkleikalistanum. Styrkleikakortin er hægt að 

nota á þann veg að þátttakendur velja sér þau þrjú spil sem þeim finnst lýsa sínum 

styrkleikum best og kynna fyrir hinum (Boniwell og Ryan, 2012, bls. 11). 

Þegar þátttakendur eru komnir með góða mynd af sínum styrkleikum er gaman að leggja 

fyrir verkefni sem snýst um það að nýta styrkleika sýna á nýjan hátt í skólanum. Viðkomandi 

þarf því að hugsa um einhvern af sínum efstu styrkleikum og finna nýja leið til að nýta hann 

(Seligman, 2011, bls. 84). Í framhaldi af þessari vinnu er líka gaman að rýna í styrkleika 

annarra. Hvaða styrkleika hefur þú tekið eftir í fari sessunautarins? Skrifið styrkleika hans 

niður á blað og lesið fyrir hann. Afhendið honum svo blaðið til eignar. 
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8 Tilfinningar 

Hugtakið tilfinning er erfitt að skilgreina. Vísindamenn hafa hins vegar sammælst um þá 

skilgreiningu að tilfinning snúist um aðstæður, fólk eða hluti sem verða til þess að breytingar 

verði í líkama eða huga einstaklings, valdi breytingum á lífeðlisfræðilegri uppörvun eða 

vitsmunum (Boniwell og Ryan, 2012, bls. 71). Ástæðu fyrir tilfinningum er erfitt að 

skilgreina því þær eru huglægar og einstaklingsbundnar (Boniwell og Ryan, 2012, bls. 71). 

Tilfinningum er svo að öllu jafna skipt upp í jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar. Jákvæðu 

áhrifin tengjast því þá yfirleitt ef einstaklingur upplifir gleði eða ánægju á meðan neikvæðu 

áhrifin eru tengd við tilfinningar eins og sorg eða ótta (Hefferon og Boniwell, 2011, bls. 23). 

Morris (2009, bls. 86) talar um að tilfinningar annað hvort hjálpi okkur eða hindri og hann 

bendir á að hægt sé að líta jákvætt á fyrirfram gefna neikvæða tilfinningu eins og andstyggð, 

þ.e. ef að andstyggð okkar á einhverju verður til þess að forða okkur frá skaðlegum hlut. Eins 

er hægt að horfa neikvætt á annars jákvæða tilfinningu eins og ánægju ef hún stafar t.d. af því 

að meiða aðra manneskju. Búddamunkurinn Mattieu Ricard (2003, bls. 110) lýsir þessu vel 

þegar hann segir: „Ef tilfinningar styrkja innri frið okkar og eru öðrum til góðs þá eru þær 

jákvæðar eða uppbyggilegar, ef þær hins vegar trufla hugsanir okkar, rjúfa friðsæld eða er 

ætlað að skaða aðra þá eru þær neikvæðar“. 

Menn eru ekki á eitt sáttir um hversu margar tilfinningarnar eru. Þessar tíu tilfinningar: 

reiði, fyrirlitning, andstyggð, hræðsla, ótti, skömm, áhugi, gleði, skektarkennd og undrun hafa 

oft verið nefndar sem megin tilfinningarnar og hefur hver þeirra hóp með ýmsum blæbrigðum 

(Morris, 2009, bls. 83, Hefferon og Boniwell, 2011, bls. 24). Hugmynd um að tilfinningum sé 

hægt að skipta upp í fjögur tilfinningasvið hefur verið sett fram á þessa vegu eins og sjá má á 

mynd 2. 
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Mynd 2. Tilfinningasvið. Skipting tilfinninga í fjögur svið.  

 

Það fer svo eftir líðan okkar hverju sinni á hvaða svæði við erum stödd og hversu miklum 

tíma við verjum á hverju svæði fyrir sig. Þekking á tilfinningum sínum og þessum svæðum 

gera einstaklingum kleift að meta stöðuna og skoða hversu ákjósanleg hún er og í kjölfarið 

stíga skref í þá átt sem æskilegt er. Kúnstin er að vera ekki of lengi á neikvæðu svæðunum og 

veltur góð frammistaða á því að viðkomandi geti fært sig á milli svæða eftir viðfangsefnum 

(Morris, 2009, bls. 89-90). Mikilvægt er að kenna börnum að allar tilfinningar eigi rétt á sér 

og að það sé okkar val hversu mikla athygli við veitum þeim og hvaða tilfinningar við nærum. 

 

8.1 Neikvæðar tilfinningar 

Í gegnum þróunarsöguna er hagkvæmni neikvæðra tilfinninga skýr. Þær þrengja hugsanir 

okkar sem leiðir af sér einfaldar frumstæðar athafnir og það gerði forfeðrum okkar kleift að 

lifa af lífshættulegar aðstæður. Óttinn fær okkur til að flýja og reiði fær okkur til að ráðast 

gegn ógninni (Hefferon og Boniwell, 2011, bls. 24). Þeir forfeður okkar sem fundu neikvæðar 

tilfinningar sterkt hafa væntanlega flúið og barist best. Þau gen erfðust svo áfram (Seligman, 

2002, bls. 31). 
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Þó að fæstir lifi við lífshættulegar aðstæður í dag þá blunda þess grunn varnarviðbrögð enn í 

okkur. Við þurfum því að læra að þekkja tilfinningar okkar og skilja hvaðan þær koma og af 

hverju þær koma, þannig að við getum brugðist við án þess að láta tilfinningarnar haupa með 

okkur í gönur (Morris, 2009, bls. 82-83). Langvarandi afleiðingar neikvæðra tilfinninga geta 

haft alvarlegar afleiðingar eins og fælni, kvíða, árásargirni, ofbeldi, þunglyndi og sjálfsvíg. 

Vegna alvarleikans hafa neikvæðar tilfinningar verið mikið rannsakaðar í gegnum tíðina 

(Fredrickson, 2004, bls. 1367).  

 

8.2 Jákvæðar tilfinningar 

Jákvæðar tilfinningar hafa hins vegar verið minna rannsakaðar en Barbara L. Fredrickson 

(2004) er ein af þeim sem hefur skoðað þær og setti hún fram kenningu sem hún kallar 

Breikka og byggja kenningu um jákvæðar tilfinningar (e. Broaden and build theory of positive 

emotions) (Fredrickson, 2004, bls. 1367). Þar kemur fram að jákvæðar tilfinningar 

breikki/víkki sjóndeildarhringinn og byggi upp varanlega félagslega færni hjá einstaklingum, 

því fleiri jákvæðar tilfinningar sem einstaklingur upplifi því dugmeiri og hugmyndaríkari 

verður hann (Fredrickson, 2002, bls. 1368-1369).  

Það er til mikils að vinna þegar við þjálfum okkur í að vinna með jákvæðar tilfinningar 

því jákvæðar tilfinningar draga úr neikvæðum tilfinningum þ.e. ef þú upplifir neikvæðar 

tilfinningar þá getur það dregið úr neikvæðum áhrifum þeirra með því að hugsa markvisst á 

jákvæðu nótunum. Jákvæðar tilfinningar gera okkur þrautseigari því jákvæðar tilfinningar 

eins og ánægja, lítillæti, ást og alúð hjálpa okkur að þola erfiðleika og vinna okkur til baka 

eftir erfiða reynslu. Jákvæðar tilfinningar geta einnig hjálpað okkur að byggja upp nýja færni 

því jákvætt viðhorf getur hjálpað okkur að byggja upp mikilvægan félagslegan og líkamlegan 

ávinning þó tilfinningarnar sjálfar séu tímabundnar. Eins og það að hafa jákvætt viðhorf til 

hreyfingar getur hjálpað við að byggja upp líkamlegan styrk og að ánægjulegar stundir með 

vinum geti aukið félagslega hæfileika (Bonniwell og Ryan, 2012, bls. 84). 

 

8.3 Heilinn og tilfinningar 

Heilinn er margslungið fyrirbæri og vísindamenn þreytast seint á því að rannsaka getu hans til 

að stýra og stjórna manneskjunni. Með rafbylgjum (e. electroencephalography) og segulómun 

hefur vísindmönnum tekist að finna út að mandlan og framheilabörkurinn séu lykil hlutar 

heilans í tengslum við tilfinningar (Hefferon og Bonniwell, 2011, bls. 28). Þegar einstaklingur 
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upplifir tilfinningar sendir stúkan boð til möndlunnar sem hjálpar okkur að skilja skilaboðin. 

Skilaboðin fara einnig áfram í framheilabörkinn sem vinnur úr tilfinningum og hefur stjórn á 

þeim (Morris, 2009, bls. 84-86). Aukin virkni í möndlunni getur aukið neikvæð áhrif á túlkun 

tilfinninga (Hefferon og Bonniwell, 2011, bls. 28). Framheilabörkurinn þroskast hjá ungu 

fólki allt til 18 ára aldurs og ef hann fær tækifæri til að þroskast á réttan hátt getur það orðið 

til þess að einstaklingur hefur betri stjórn á tilfinningum sínum og betri skynjun á tilfinningum 

annara (Morris, 2009, bls. 87). 

 

8.4 Tilfinningar og skólastarf 

Flest þekkjum við börn sem ekki ná að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Þau lenda ítrekað í 

árekstrum við samnemendur og jafnvel kennara líka. Morris (2009, bls. 87) segir börn þurfi 

að fá að kynnast tilfinningum sínum og fá tækifæri til að æfa þær. Þau þurfi að skilja hvers 

vegna þeim líður eins og þeim líður og hvers vegna þau bregðast við ákveðnum aðstæðum á 

þann hátt sem raun ber vitni. En með aukinni þjálfun læri þau að velja hvaða tilfinningar eru 

viðeigandi í ákveðnum aðstæðum og einnig læri þau að velja í hvernig skapi þau vilji vera 

þann daginn. Þjálfun sem þessi styrkir jákvæð félagstengsl barna (Boniwell og Ryan, 2012, 

bls. 72). 

 

8.5 Hugmyndir að vinnu með tilfinningar 

Mikilvægt er að nemendur þekki tilfinningar sínar og geti orðað þær.  

I) Góð leið til að læra að þekkja tilfinningar og skoða hvort þær séu jákvæðar eða 

neikvæðar er að nemendur skrifi á blað þær tilfinningar sem þau þekkja (kennari getur 

verið með lista yfir ýmsar tilfinningar til að aðstoða þá sem eru í vandræðum). Á 

gólfið hefur verið gerð löng súla. Efst er settur miði með orðinu jákvæðar tilfinningar 

og á neðst á súlunni er miði sem á stendur neikvæðar tilfinningar. Börnin raða svo 

miðunum sínum á viðeigandi staði. Þær tilfinningar sem eru efstar er því mjög 

jákvæðar og þær tilfinningar sem lenda neðstar mjög neikvæðar. Þær tilfinningar sem 

ekki eru eins afgerandi verða miðsvæðis á súlunni (Boniwell og Ryan, 2012, bls. 71). 

II) Jákvæð inngrip (e. positive psychology interventions) er gott að nýta þegar stýra á 

huganum að jákvæðum upplifunum/tilfinningum. Að velja að gera eitthvað jákvætt 

heldur neikvæðum tilfinningum í skefjum og vinna gegn langvarandi áhrifum þeirra 

(Morris, 2009, bls. 91). Dæmi um jákvæð inngrip eru: 
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 Þrír góðir hlutir: Nemendur skrifa hjá sér á kvöldin eitthvað þrennt 

jákvætt sem gerðist eða gekk vel þennan dag. Að skrifa atburðina niður 

hjálpar nemendum að hafa atvikið í brennidepli. Þetta gera þeir í eina 

viku. Að skoða daginn með opnum jákvæðum huga þar sem nemandinn 

sér sjálfan sig í jákvæðum aðstæðum eykur vellíðan þeirra (Boniwell, 

2012, bls. 132). 

 Hugleiðsla: Að stunda hugleiðslu virkar vel til að rjúfa hringrás 

tilfinninga eins og reiði og ótta sem koma manni í uppnám (Morris, 

2009, bls. 91). 

 Góðverk:  Gerðu góðverk. Þau geta bæði verð lítil og stór en þurfa 

ekki endilega að vera undirbúin. Hér á málshátturinn „ sælla er að gefa 

en þiggja“ vel við því rannsóknir sýna að fórnfýsi hefur jákvæð 

langvinn áhrif. Það er ekki einungis þiggjandanum sem líður vel. 

Góðverk gerir þann sem fremur þau hamingjusaman (Morris,2009,  bls. 

92, Boniwell, 2011, bls. 134). 

 Hengdu upp úlpurnar í fataklefanum sem liggja á jörðinni.  

 Farðu í heimsókn til aldraðrar frænku.  

 Hleyptu fram fyrir þig í röðinni á kassanum í búðinni.  

 Lánaðu þeim sem vantar blýant í skólanum. 

 Farðu út að labba með hund nágrannans. 
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9 Umræður 

Það er sammerkt með öllum þeim þáttum sem tilgreindir hafa verið hér í þessari ritgerð að 

skólinn og bskólasamfélagið sjálft er sá staður sem börnin eiga að njóta jafnra tækifæra. 

Skólinn gegnir lykilhlutverki í að auka velferð barna því þar sitja allir við sama borð án þess 

að horft sé í fjölskylduaðstæður og efnahag (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

43). Skólinn hefur líka tækifæri til að vera sú stofnun sem tengir saman foreldra og auðlindir 

samfélagsins. (Brooks, 2006, bls. 70). Einnig er sammerkt með þeim þáttum innan jákvæðrar 

sálfræði sem búið er að fjalla um hér að hugarfar einstaklings er lykilþáttur. Það að ná að 

staldra við í dagsinn önn og taka meðvitaðar ákvarðanir, geta lagt mat á hugsanir sínar og 

skoðað hvort að þær séu til góðs fyrir þig eða aðra einmitt á þessu augnabliki er mikilvægt 

fyrir alla. Einnig að ná að færa hugsanir sínar yfir á aðrar brautir ef festuhugarfar og svartsýni 

nær tökum á okkur. 

 Rannsóknarspurningin sem hér liggur til grundvallar er hvort jákvæð menntun erindi 

inn í skólastarf? Í framhaldi af því sem hér hefur verið fjallað um er auðvelt að svara þessari 

spurningu játandi. Þegar aðalnámskrá grunnskóla (Mennta og menningamálaráðuneyti, 2011, 

bls. 23) er skoðuð kemur fram í kaflanum Heilbigði og velferð að jákvæð sjálfsmynd, andleg 

vellíðan og skilningur á eigin tilfinningum eru nefnd auk nokkurra annarra þátta sem helstu 

þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á. Þessar áherslur ríma vel við þá þætti jákvæðu 

sálfræðinnar sem fjallað hefur verið um hér að framan og mikilvægt að farið verði að vinna 

markvisst að því að auka þátt velferðarkennslu í grunnskólum landsins. Einkum þar sem 

rannsóknir sýna að þegar jákvæð sálfræði er fléttuð inn í sem flesta þætti skólastarfsins verði 

marktækar breytingar á skólabrag og viðhorfi nemenda (Seligman og félagar, 2009, bls. 304-

308). Rampel og KimD (2012, bls. 203) sýndu fram á að núvitundarþjálfun geti styrkt 

sjálfstraust, aukið félagsþroska og dregið úr samskiptaörðugleikum hjá börnum. 

Seiglunámskeið hafa gefið góða raun til að sporna við þunglyndi og kvíða (Morris, 2009, bls. 

107) og það að veita styrkleikum barna athygli og byggja þá upp dregur úr veikleikum þeirra 

(Waters, 2007, bls.7). Að þekkja tilfinningar sínar og hafa stjórn á þeim styrkir jákvæð 

félagstengl barna (Boniwell og Ryan, 2012, bls. 72) og því fleiri jákvæðar tilfinningar sem 

barn upplifir því dugmeira og hugmyndaríkara verður það (Fredrickson, 2002, bls. 1368-

1369). Einnig er mikilvægt að skoða þau jákvæðu áhrif sem jákvæð sálfræði getur haft á 

kennara en þeir geta nýtt þá þjálfun sem þeir fá við innleiðingu jákvæðrar menntunar til að 

eiga góð samskipti við nemendur og jafnvel að stýra álagi í starfi betur sem getur spornað við 

kulnun í starfi (Roeser, R.W. og félagar, 2013, bls. 13).  
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  Margir skólar á Íslandi eru farnir að vinna með einhverja af þessum þáttum og hefur 

Grunnskóli Borgarness tekið mikilvægt skref í þessa átt en þar er starfandi velferðarkennari. 

Verkefni velferðarkennarans er að vinna að sjálfstyrkingu nemenda, auka þrautseigju og bæta 

hugarfar. Grunnskóli Borgarness er þátttakandi í verkefninu „Heilsueflandi grunnskóli“ og 

tengist velferðarkennslan geðræktarhlutanum. Ýmist er unnið með nemendur einstaklingslega, 

í hópum, í hringekjuvinnu eða í frjálsum tíma. Auk þess að vinna með nemendum sér 

velferðarkennari um slökun og hugleiðslu fyrir starfsfólk (Grunnskólinn í Borgarnesi, 2018, 

bls. 7-8). Það verður spennandi að fylgjast með hvernig gengur hjá þeim í Borgarnesi í þessu 

frumkvöðlastarfi og ef niðurstöður verða jákvæðar taka vonandi fleiri skólar Grunnskóla 

Borgarness til fyrirmyndar. 

 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólans (Mennta og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 

196) gegnir lífsleiknikennsla í skólum viðamiklu hlutverki þegar styrkja á frumkvæði, ábyrgð 

og sjálfsmynd nemenda. Það væri því ekki úr vegi að flétta jákvæða menntun inn í 

lífsleiknikennslu grunn- og jafnvel framhaldsskólanna því miðað við þær niðurstöður sem 

komið hafa fram hér að ofan gæti sú kennsla styrkt nemendur og undirbúið þá til að takast á 

við hið margslungna líf sem þeirra bíður. 
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10 Lokaorð 

Þegar ég hóf vinnu við þessa ritgerð varð ég strax sannfærð um að hér væri komið 

viðfangsefni sem gæti gert gott skólastarf enn betra. Eftir að hafa verið í umsjónarkennslu á 

yngsta stigi í grunnskóla í hart nær 20 ár þá veit ég að álagið er mikið. Bæði á nemendur og 

kennara. Ég tel þó að álagið á kennara þyrfti ekki að aukast verulega þó að velferðarkennsla 

yrði fléttuð inn í skólastarfið. Mín draumsýn er sú að ef sveitafélög og stjórnendur skólanna 

leggja sitt af mörkum til að tryggja kennurum faglega leiðsögn og eftirfylgni í innleiðingu á 

velferðarstarfi innan skólanna þá fái allir til baka samfélag þar sem einstaklingar, börn og 

fullorðnir, hafa tækifæri til að vaxa og blómsta. Samkennd og víðsýni aukist þannig að öllum 

líði vel í leik og starfi. Í framhaldinu þarf heilstætt námsefni þar sem allir þessir helstu þættir 

jákvæðu sálfræðinnar eru þjálfaðir.  

Seligman og félagar (2009, bls. 308) sögðu að tími væri kominn til að tengja saman 

velferð og velmegun og ég gæti ekki verið meira sammála. Nú er komið að okkur að nýta 

þessa mikilvægu þekkingu og hlúa að velferð innan skólakerfisins. 
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