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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á getu grunnskólakerfisins til þess að hlúa að 

velferð nemenda og um leið að benda á þætti sem þarf að bæta í kerfinu til þess að betur sé 

hægt að sinna þessum þætti skólastarfsins. Hér er leitast við að svara því með hvaða hætti 

grunnskólakennarar í heilsueflandi grunnskólum hlúa að huglægri, félagslegri og efnislegri 

velferð nemenda sinna og hvaða hindranir þeir telji helst verða á vegi þeirra í þeirri vinnu. 

Hér er um eigindlega tilviksrannsókn að ræða þar sem tekin voru opin viðtöl við átta kennara 

sem allir kenna við heilsueflandi grunnskóla á Höfuðborgarsvæðinu. Kennararnir kenna á 

öllum stigum grunnskólans. Flestir eru umsjónarkennarar en einnig er þar að finna 

faggreinakennara, sérkennara og list- og verkgreinakennara. Þátt tóku tveir karlmenn og sex 

konur sem öll hafa mikla kennslureynslu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

þessir kennarar telja sig hlúa að huglægri, félagslegri og efnislegri velferð nemenda sinna 

með því að stuðla að góðum skólabrag. Það gera þeir með eflingu jákvæðra viðhorfa 

nemenda gagnvart sjálfum sér, kennurunum, skólanum, náminu og félögunum. Inni í þeirri 

eflingu er falin myndun persónulegra tengsla kennara við nemendur, jákvæð félagstengsl 

milli nemenda og skýr bekkjarstjórnun auk styðjandi og áhugahvetjandi kennsluhátta. 

Uppeldi sem ýtir undir siðferði nemenda og hegðun kemur einnig skýrt fram. Helstu 

hindranir sem þessir kennararnir upplifa er skortur á stefnumótun og úrræðum varðandi 

erfið samskipti við foreldra og slæmt aðgengi að faglegri ráðgjöf og sálfræðiþjónustu. Einnig 

benda þeir á erfiðleika við að finna tíma fyrir slökun í stundaskrá. Tengslaleysi unglinga við 

umsjónarkennara er einnig áhyggjuefni auk þess sem fáar og takmarkaðar leiðir eru til þess 

að efla sjálfræði nemenda. Framlag rannsóknarinnar beinist að því að benda á leiðir sem 

stuðlað gætu að aukinni velferð grunnskólanemenda með það fyrir augum að hægt sé að 

taka mið af þeim við áframhaldandi stefnumótun heilsueflandi grunnskóla. Því til viðbótar er 

ljósi varpað á þá getu og þær þarfir sem grunnskólarnir hafa í þessum efnum.  
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Abstract 

"Learning becomes difficult if the children are not feeling good" 

Students wellbeing while at school 

The objective of this study is to understand more fully the primary education system ‘s 

capabilities to nurture student´s well - being as well as to identify elements that require 

improvement. This is an attempt to clarify in which way, elementary school teachers in 

health - promoting elementary schools focus on the subjective, relational and material 

wellbeing of their students and what obstacles they experience in their work. This is a case 

study where eight teachers were interviewed – all of which teach at schools in the capital 

area. The teachers interviewed work on different levels of the elementary school. Most of 

them are supervisors but also a specialty teacher, a special needs teacher and an art teacher. 

The group included two men and six women, all of who had extensive teaching experience. 

The research concluded that by enforcing good school climate, the teachers believe that 

they contribute to the subjective, relational and material wellbeing of their students. In 

order to generate good school climate, the teachers focus on building a positive attitude 

towards themselves, their peers, their education itself as well as towards their teachers and 

their school. Intertwined with this is the formation of personal bonds between the teacher 

and the students, positive socials bonds amongst the students, effective class management 

as well as supportive and inspiring teaching methods. Also, grooming that promotes 

student’s ethics and behavior. The teachers find that the main obstacle they face, is lack of 

policy and resolve when faced with difficult relations with parents and lack of access to 

proper consulting and psychological help. They also point out the inability to schedule time 

for some relaxation in the class schedules. Teenagers lack of connection with their 

supervising teachers is also of concern as well as the ways are limited in which student’s 

autonomy support can be strengthened. The study is aimed at identifying ways to promote 

the wellbeing of 6-15 years old students – ways that can be used when moving forward in 

building health-promoting schools. The study, furthermore, identifies the current capabilities 

and needs that schools have in this regard. 
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1  Inngangur  

Skólakerfið hefur verið mótun og þróun allt frá upphafi. Í fyrstu voru það einungis fáir 

útvaldir og þá einkum drengir sem fengu þau forréttindi að menntast. Kennslufyrirkomulagið 

var þá í formi einkakennslu og fór fram á heimilum. Síðar varð menntunin almennari og allir 

fengu að læra að lesa og skrifa. Skólagangan var þó aðeins nokkrar vikur á ári í örfá ár (Ásdís 

Lilja Ingimarsdóttir, 2017). Því er ólíklegt að hún hafi haft sömu áhrif og skólaganga getur 

haft á líf barna í dag. Þegar rýnt er í rannsóknir á líðan grunnskólabarna í skólanum má sjá 

fjölmarga þætti sem hafa áhrif á hana enda verja þau stórum hluta ævi sinnar þar. Það þarf 

því ekki að koma á óvart að sjónum hafi verið beint að heilbrigði og velferð nemenda í seinni 

tíð og að sá þáttur hafi verið gerður að einum af grunnþáttum menntunar í nýrri 

Aðalnámskrá (2011).  

Þessari rannsókn er ætlað segja frá sýn nokkurra grunnskólakennara á því hvernig hlúð er 

að velferð nemenda í grunnskólum og byggir hún á marga ára kennslureynslu þeirra innan 

grunnskólakerfisins. Leitast er við að finna út hvaða þættir það eru sem þeim finnast 

mikilvægastir í þessum efnum og hvaða leiðir þeir fara til þess að sinna þeim. Einnig verður 

því gefinn gaumur sem þeim finnst að betur megi fara í skólakerfinu svo hægt sé að sinna 

velferð allra nemenda. 

Kveikjan að þessari rannsókn er margra ára reynsla af starfi með börnum og ungmennum 

bæði við kennslu og fjölbreytileg æskulýðsstörf. Þar hafa oft verið ungmenni sem af ýmsum 

ástæðum hefur liðið illa í grunnskóla. Þessir einstaklingar hafa allir átt það sameiginlegt að 

njóta sín á sumrin þegar skólarnir eru lokaðir en líður nánast eins og lömbum sem leidd eru 

til slátrunar að hausti þegar skólarnir byrja á ný. Þessi ungmenni flosnuðu flest upp úr 

framhaldsskóla áður en fyrstu önninni lauk og virðist sem sjálfsmynd þeirra hafi beðið svo 

mikinn skaða af misheppnaðri skólagöngu og öðrum þáttum að sum þeirra hafi einnig á erfitt 

uppdráttar í atvinnulífinu. Því er brýnt að skoða vel hvaða þættir það eru sem eflt geta 

heilbrigði og velferð allra grunnskólanemenda þannig að sá jarðvegur sem þeir vaxa upp í sé 

þeim nærandi og hollur. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í þessari tilviksrannsókn (e. case study) er markmiðið að skoða sýn nokkurra kennara á einn 

af sex grunnþáttum menntunar, heilbrigði og velferð (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011) þar sem áhersluþunginn hvílir á velferð grunnskólanemenda. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að gefa innsýn inn í það hvort og þá með hvaða hætti átta 

grunnskólakennarar úr heilsueflandi grunnskólum telja sig hlúa að velferð nemenda sinna. 
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Það er gert með það fyrir augum að auka skilning á getu og þörfum grunnskólakerfisins hvað 

þetta varðar.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

• Hvernig hlúa átta kennarar sem kenna við heilsueflandi grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu, að huglægri, félagslegri og efnislegri velferð nemenda sinna? 

 

• Hvaða hindrunum mæta þeir við þá vinnu? 

1.2 Heilbrigði og velferð 

Árið 2011 kom út ný Aðalnámskrá grunnskóla þar sem boðuð var ný menntastefna. Stefna 

þessi var byggð á gildandi lögum og reglugerðum og ýmsum alþjóðlegum samþykktum þar 

sem áhersla er lögð á starfshætti skólanna, inntak náms og námsumhverfið. Með þessari 

Aðalnámskrá var sleginn nýr tónn þegar settir voru inn sex grunnþættir menntunar. Þeir 

þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þeir gegna allir lykilhlutverki í menntun 

nemenda og styðja hver við annan með ýmsu móti. Þættirnir eiga allir sér stoð í lögum fyrir 

skólastigin þrjú. Gefin voru út sex þemahefti, eitt fyrir hvern grunnþátt, til þess að skýra 

nánar inntak hvers þáttar fyrir sig (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn er þátturinn heilbrigði og velferð í brennipunkti en 

til afmörkunar er ekki litið til þátta á borð við næringu eða hreyfingu heldur áherslan lögð á 

þætti sem snúa að velferð nemenda í félagslegu og námslegu samhengi. Í Aðalnámskrá 

(2011) segir að skapa skuli nemendum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Inni í því er meðal 

annars falið að efla félagsfærni þeirra og sjálfsmynd og kenna þeim að ná stjórn á streitu. Þar 

er auk þess rík áhersla lögð á jákvæðan skólabrag. Grunnþættinum heilbrigði og velferð 

hefur verið veittur stuðningur af Embætti landlæknis með verkefninu Heilsueflandi 

grunnskóli. Fjölmargir grunnskólar hafa gerst þátttökuskólar í verkefninu (Embætti 

landlæknis, 2018) en það er byggt á lögum um grunnskóla (nr.91/2008). Þessu verkefni 

landlæknis er ætlað að veita skólum stuðning og ýta undir meðvitund um mikilvægi 

heilbrigðis og velferðar (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). Eitt af 

því sem bendir á mikilvægi þess að efla þátt heilbrigðis og velferðar í íslensku skólakerfi eru 

rannsóknir sýna að nokkuð stórum hópi ungmenna líður ekki vel í skólanum og glími við 

andlega erfiðleika (Rannsóknir og greining, 2018; Umboðsmaður barna, 2010). Því þarf að 

huga að áhættuhópum og vinna markvisst að þáttum sem stuðla að jákvæðum og styðjandi 

samskiptum innan bekkja og efla jákvæð og styðjandi tengsl innan skólasamfélagsins enda 

sýna fjölmargar rannsóknir að slík félagstengsl hafi afgerandi áhrif á heilbrigði og velferð 

einstaklinga (Baumeister og Leary, 1995; Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 

2008). 
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Í þessari rannsókn er velferð nemenda með áherslu á andlega vellíðan þeirra í öndvegi. 

Þess vegna verður sérstaklega litið til geðræktarhluta Heilsueflandi grunnskóla og þeirra 

viðmiða sem þar er að finna en þau snúa að margvíslegum þáttum sem efla vellíðan 

nemenda (Sigrún Daníelsdóttir, 2013).  

Þegar velferðarhugtakið er skoðað er einkum tekið mið af þeim skilgreiningum sem 

viðhafðar eru í þemaheftinu Heilbrigði og velferð (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Þar er 

velferðarhugtakið skilgreint út frá hugmyndum White (2008) þar sem því er skipt í þrjá þætti: 

Félagslega, huglæga og efnislega velferð en þessi hugtök marka ramma rannsóknarinnar. Hér 

er því skoðað hvað kennarar gera til þess að hlúa að velferð nemenda sinna og það mátað 

við ýmsar kenningar sem byggðar eru á rannsóknum sem sumar hverjar eru birtar undir 

formerkjum jákvæðrar sálfræði. Sem dæmi um þær kenningar má nefna jákvæð áhrif 

vaxtarhugarfars á sjálfstraust og þrautseigju nemenda (Dweck, 2008) og áhrif jákvæðra 

tilfinninga á velgengni í námi (Fredrickson, 2001). Auk þess eru áhrif tilfinningastjórnunar og 

siðferðis á félagslega færni skoðuð (Goldstein, Glick og Gibbs, 1998; Goleman, 2000).  

1.3 Gildi rannsóknarinnar 

Þótt fjölmargar rannsóknir séu til sem snerta heilbrigði fólks annars vegar og velferð þess 

hins vegar fannst engin sambærileg rannsókn þessari á heilbrigði og velferð sem einum af 

grunnþáttum menntunar í íslenskum grunnskólum. Þar sem það heyrir undir nýbreytni að 

líta á heilbrigði og velferð sem einn af grunnþáttum menntunar er mikilvægt að fá tilfinningu 

fyrir því með hvaða hætti kennarar og skólakerfið eru undir þann þátt búin og hvort hann sé í 

raun og veru í vitund og framkvæmd innan skólanna. Um leið er mikilvægt að skoða með 

hvaða augum kennarar líta á þennan grunnþátt menntunar og hvernig þeir leysa úr 

verkefninu. Það að leita eftir sýn reyndra grunnskólakennara á þessa þætti gefur 

rannsókninni því fræðilegt gildi og eykur fræðilega þekkingu á grunnþættinum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu vonandi geta nýst til vitundarvakningar innan skólanna um mikilvægi 

þess að unnið sé markvisst og meðvitað að heilbrigði og velferð nemenda.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar liggur í því að skilja hvað skólanir eru færir um að gera 

varðandi heilbrigði og velferð og hvaða leiðir eru farnar í þeim efnum. Um leið má sjá þætti 

sem enn eru ekki í nægilega góðu lagi innan skólakerfisins til þess að hægt sé að sinna 

heilbrigði og velferð nemenda nægilega vel. Niðurstöðurnar geta því mögulega nýst sem 

ábendingar um áherslur í stefnumótunarvinnu í þessum málaflokki, gefið öðrum kennurum 

og kennaraefnum hugmyndir og þekkingu sem þeir geta nýtt sér í störfum sínum og aukið 

þannig meðvitund þeirra um mikilvægi þess að hlúa vel að heilbrigði og velferð nemenda 

sinna. Einnig getur rannsóknin aukið skilning foreldra á hlutverki þeirra í skólastarfinu og 

hvernig þeir með samstarfi sínu og framkomu geta eflt heilbrigði og velferð nemenda. 
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1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í heild sinni skiptist ritgerðin í sex kafla. Þar má auk inngangs nefna fræðilegan kafla sem 

skiptist í sex hluta. Þar sem fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar er sótt til jákvæðrar 

sálfræði (e. positive psychology) er henni gerð skil í fyrsta hluta kaflans. Heilsueflandi 

grunnskóli er kynntur í öðrum hluta og sá þriðji er meðal annars helgaður þeim 

velferðarhugtökum sem skapa ramma rannsóknarinnar. Í fjórða og fimmta hluta fræðilega 

kaflans eru ýmsar rannsóknir kynntar sem snerta líðan grunnskólanema auk leiða sem taldar 

eru vænlegar til þess að hlúa að velferð þeirra í skólanum. Sjötti hlutinn er síðan samantekt á 

öllum þáttum kaflans. Í framhaldi af fræðilega kaflanum er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Hann skiptist í þrjá hluta. Þar er rannsóknaraðferðin kynnt og gagnaöflun 

og úrvinnslu gagnanna lýst og loks er farið í siðfræði rannsóknarinnar og álitamál. Við tekur 

niðurstöðukafli sem skiptist í fimm hluta og endar á samantekt niðurstaðna. Þar gefst færi á 

að kynnast sýn viðmælenda á því hvernig hlúð er að velferð nemenda og hvaða leiðir þeir fari 

í þeim efnum. Loks tekur umræðukaflinn við þar sem málin eru krufin og leitast við að bera 

saman niðurstöður og fræði og skiptist hann einnig í fimm hluta og endar á samantekt. Að 

endingu má finna lokaorð ritgerðarinnar.  

Rétt er að taka það fram að hugtakið skólabragur er hér notað yfir þann anda sem er í 

skólastarfinu sem heild, bekkjarbrag, bekkjaranda og bekkjarmenningu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Það að hlúa að velferð grunnskólabarna er ábyrgðarmikið verkefni sem krefst ígrundunar 

kennara, skólastjórnenda og menntamálayfirvalda. Það er þó ekki einfalt að kortleggja með 

hvaða hætti farsælast sé að stýra slíkri vinnu. Fjölmargir skólar hafa gerst þátttakendur í 

verkefninu Heilsueflandi grunnskóli. Með því er leitast við að styðja við skólana í því hlutverki 

sínu að efla heilbrigði og velferð nemenda. Þar sem fjölmargar rannsóknir benda til þess að 

of mörgum nemendum líður illa í skólanum gæti það verið kærkominn stuðningur.  

2.1 Jákvæð sálfræði 

Eins og fram hefur komið er fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar sótt til jákvæðrar sál-

fræði, fræðigreinar sem byggð er á póstmódernískum hugmyndum. Þar er áherslan lögð á að 

rannsaka þætti sem efla velferð einstaklinga, stofnana og samfélaga. Frumkvöðlar þessa 

fræðasviðs eru sálfræðingarnir Martin Seligman og Mihaly Csikzentmihaly (Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013). Martin Seligman lagði til að í stað þess að einblína stöðugt á þætti 

sem þyrfti að laga í mannlegri hegðun væri þarft að rannsaka hvað það er sem fólk gerir sem 

stuðlar að heilbrigði þess og velferð (Baumgardner og Crothers, 2010). Jákvæð sálfræði er 

talin náskyld heilsusálfræði en heilsusálfræðingar hafa löngum skoðað tengsl neikvæðra 

tilfinninga á borð við streitu, reiði, kvíða og gremju, við líkamleg og andleg veikindi og telja 

því að styrking jákvæðra tilfinninga bæti heilsu fólks (Taylor og Sherman, 2004). 

Þrátt fyrir velgengni hefur fræðigreinin alls ekki sprottið upp án allrar gagnrýni. Richard 

Lazarus sem þekktur er fyrir rannsóknir á svo kölluðum bjargráðs aðferðum (e. coping 

strategies) (Baumgardner og Crothers, 2010) velti því fyrir sér hvort jákvæð sálfræði væri 

einhvers konar „Pollýönnufræði“ og benti á þá hættu sem fólgin er í því að takast á við 

erfiðleika og streitu (e. emotion focused coping) með jákvæðum hugsunum einum saman, 

enda sé þá verið að vanmeta þær aðstæður sem fólk getur verið í og þar með litið framhjá 

orsökum vanlíðunarinnar. Hann taldi betra að nýta vandamálamiðaða nálgun (e.problem 

focused coping) (Lazarus, 2003). Kristján Kristjánsson (2011) hefur einnig gagnrýnt ákveðna 

vankanta á fræðigreininni til dæmis þegar kemur að skilgreiningum á hamingjuhugtökum þar 

sem á reiki er hvort eðli hamingjunnar sé hlutlægt eða huglægt. Hann telur fræðigreinina 

vera í klípu hvað varðar persónuleg viðhorf og fræðilega afstöðu fræðimannanna gagnvart 

hamingjuhugtakinu og vísindalegu hlutleysi þeirra gagnvart gildum. Að sama skapi lýsir hann 

eftir því að jákvæð sálfræði gefi meira rými fyrir siðvit heldur en eingöngu tilfinningagreind 

og skapgerðarstyrkleika. Hann telur þó kosti jákvæðrar sálfræði vera þá að þar sé bent á að 

dygðir séu órjúfanlegur hluti hamingjunnar og hins góða lífs auk þess sem fram komi að sama 

hvar borið sé niður þá sækist öll mannleg samfélög eftir sömu dygðum (Kristján Kristjánsson, 
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2011; Peterson og Seligman, 2004). Forvígismenn jákvæðrar sálfræði hafa tekið mark á 

gagnrýnisröddum og hafa þær orðið til þess að skerpa hugmyndafræði greinarinnar í þá átt 

að horfast þurfi í augu við erfiðar tilfinningar en ekki aðeins einblína á þær jákvæðu þar sem 

erfiðleikar geti einnig haft áhrif á velferð. Sú endurnýjun sem jákvæð sálfræði hefur gengið í 

gegnum hefur verið kölluð seinni bylgja jákvæðrar sálfræði (e. Second Wave of Positive 

Psychology) (Ivtzan, Lomas, Hefferon og Worth, 2016).  

Þótt jákvæð sálfræði hafi ekki litið dagsins ljós fyrr en um 1998 byggir hún á gömlum 

grunni og eru hugmyndir hennar sóttar alla leið til grísku heimspekinganna og til 

austurlenskra trúarbragða (Baumgardner og Crothers, 2010). Í henni má einnig finna 

mannúðarsálfræði, siðfræði og leiðir sem bæta líf og heilsu (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 

2013).  

Fræðimenn innan jákvæðrar sálfræði hafa gert fjölmargar rannsóknir og þróað kenningar 

sem hlotið hafa viðurkenningu innan fræðasamfélagsins. Þær sem einkum koma við sögu hér 

styðja við hugmyndir um jákvæða menntun (e. positive education). Jákvæð menntun vísar 

meðal annars til velferðar nemenda og eflingu námslegrar getu þeirra. Þar er gengið út frá 

þeirri forsendu að nám sé bundið við vellíðan nemenda en rannsóknir benda til þess að 

marktækar breyting verði á skólabrag þar sem hugmyndir jákvæðrar sálfræði hafa fest sig í 

sessi (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich og Linkins, 2009). Í því samhengi má til dæmis nefna 

rannsóknir Martins Seligmans og Christophers Petersons á skapgerðarstyrkleikum fólks. 

Skapgerðarstyrkleikar snúast um dygðir og gildi fólks eða með örðum orðum þá mannkosti 

sem gott er að þróa með sér til dæmis þegar kemur að mannlegum samskiptum. Má þá til 

dæmis nefna skapgerðarstyrkleika á borð við hjálpsemi eða virðingu (Seligman, Steen, Park 

og Peterson, 2005). Áhersla á skapgerðarstyrkleika getur stutt við siðferðis- og 

skapgerðarmenntun nemenda (e. Character Education) (Kristján Kristjánsson, 2011).1  

Einnig má nefna rannsóknir Barböru Fredrickson (2001) á því hvernig jákvæðar 

tilfinningar geta hjálpað fólki að leysa úr flóknum verkefnum. Fredrickson byggði kenningu 

sína á þeim rannsóknum og kallar hana „Breikka og byggja – kenningin um jákvæðar 

tilfinningar (e. Broaden and build theory of positive emotions). Með slíkri þekkingu gæti 

skólasamfélagið leitast við að auka jákvæðar tilfinningar nemenda sinna í þeim tilgangi að 

hafa jákvæð áhrif á getu þeirra til að leysa úr verkefnum sínum.2 Núvitund hefur einnig verið 

tengd hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði og þá jákvæðrar menntunar en samkvæmt 

rannsóknum Rempel og Kim (2012) virðist hún geta eflt sjálfstraust nemenda og dregið úr 

erfiðum samskiptum.3 

 
1 Sjá nánar um skapgerðarstyrkleika, dygðir og gildi í kafla 2.5.1 á bls.40. 
2 Sjá nánar um kenningu Barböru Fredrickson í kafla 2.5.2 á bls.42. 
3 Sjá nánar um núvitund í kafla 2.5.4 á bls.45. 
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Á undanförnum árum hefur leiðsagnarnám (e. formattive assessment) verið að ryðja sér 

til rúms hér á Íslandi (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2017). 

Hugmyndafræðin sem býr þar að baki byggir á rannsóknum Carol Dweck (2008) á áhrifum 

hugarfars á þrautseigju og sjálfstraust nemenda. Hún skiptir hugarfari nemenda í tvo flokka; 

festuhugarfar (e. fixed mindset) annars vegar og vaxtarhugarfar (e. growth mindset) hins 

vegar. Rannsóknir hennar benda til þess að meiri heilavirkni sé þegar fólk sýnir 

vaxtarhugarfar en festuhugarfar. Auk þess leggur hún áherslu á það hve mikilvægt það er að 

kunna að gera mistök og að mistökin stækki yfirborð heilans og auki getu fólks.4 Rannsóknir 

benda til þess að það að þróa með nemendum þrautseigju getur dregið úr tilfinningavanda 

nemenda á borð við þunglyndi og kvíða auk þess sem það getur dregið úr hegðunarvanda 

(Seligman, 2011). 

Svo virðist sem jákvæð sálfræði og jákvæð menntun sé farin að setja sinn lit á 

skólaumhverfið með einum eða öðrum hætti þar sem áherslan er á aukna vellíðan og velferð 

nemenda. 

2.2 Heilsueflandi grunnskóli  

Embætti landlæknis hefur veg og vanda af verkefninu Heilsueflandi grunnskóli. Um er að 

ræða samstarfsverkefni á vegum European Network of Health Promoting Schools sem 

upphaflega var sett á laggirnar árið 1992. Verkefnið var unnið í samstarfi Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar (WHO), Evrópuráðsins og Evrópusambandsins (Ingibjörg 

Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). Ísland hóf þátttöku í því árið 1999 og var 

það níu ár í undirbúningi. Forystuskóli verkefnisins var Egilsstaðaskóli sem reið á vaðið árið 

2008. Árið 2010 hófst verkefnið svo af fullum krafti og þremur árum síðar voru 47 skólar 

komnir til þátttöku. Vorið 2018 voru þeir orðnir 90 talsins samkvæmt upplýsingum sem fram 

koma á heimasíðu Embættis landlæknis (Embætti landlæknis, 2018). 

Innleiðing Heilsueflandi grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og 

Aðalnámskrá grunnskóla þar sem er fjallað er um sex grunnþætti menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í kaflanum um heilbrigði og velferð í Aðalnámskrá (2011) 

segir: 

Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem 

markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir 

heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur 

 
4 Sjá nánar um hugmyndir Carol Dweck í kafla 2.5.6 um Leiðsagnarnám, bls. 50. 
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á eigin tilfinningum og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls.23). 

 Heilsueflandi grunnskóla er ætlað að styðja við þennan grunnþátt menntunar. Í handbók 

verkefnisins segir: „Þróunarstarfi Heilsueflandi grunnskóla er ætlað að styðja skóla í að vinna 

markvisst að heilsueflingu í sínu starfi og þar með uppfylla hlutverk sitt á sviði heilbrigðis og 

velferðar í samræmi við ákvæði þar um“ (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn 

Kristjánsson, 2017, bls.7).  

Verkefnið skiptist í átta þætti og er þeim ætlað að styðja við ofangreindan kafla 

námskrár. Þættirnir eru: Mataræði/tannheilsa, hreyfing/öryggi, heimilið, geðrækt, lífsleikni, 

nemendur, starfsfólk og nærsamfélag (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 

2017). Til þess að gerast þátttökuskóli í verkefninu þarf skólinn að senda umsókn til 

Embættis landlæknis og mynda stýrihóp í framhaldi af því sem ber ábyrgð á undir-

búningnum. Hver skóli velur síðan tengilið við Embætti landlæknis úr röðum síns starfsfólks 

(Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). Miðað er við að skólarnir geri 

sér heilsustefnu og vinni þá út frá þessum átta þáttum sem tilheyra verkefninu. Með 

heilsustefnunni mótar skólinn sér markmið sem síðan er hægt að mæla með það fyrir augum 

að fylgjast með framþróuninni. 

Þar sem skólarnir eru hver með sínu sniði eru þeir hvattir til þess að gera verkefnið að 

sínu og sníða það að þeim þörfum og aðstæðum sem eru á hverjum stað en mælt er með því 

að þeir gefi hverjum þætti góðan tíma og leggi áherslu á einn þátt í einu (Ingibjörg 

Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). 

Skólarnir hafa aðgang að stuðningsvef sem styður við aðgerðaráætlanir þeirra og þar geta 

þeir gert eigið stöðumat og metið styrkleika sína og þarfir. Á vefnum og í handbókinni 

Heilsueflandi grunnskóli má finna gátlista sem styðjast má við í þeirri vinnu (Ingibjörg 

Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). 

Þegar verkefnið er skoðað í heild má finna ákveðinn þráð sem gengur í gegnum alla átta 

þættina. Dæmi um það hvernig þættirnir skarast gæti verið að hreyfing sé góð fyrir líkamann 

en er um leið fínasta geðrækt. Sama má segja um lífsleiknina en hún skarast óneitanlega 

talsvert við geðræktina. Allir þessir átta þættir snúast um vellíðan, heilsu og velferð nemenda 

og starfsfólks.  

Sá þáttur Heilsueflandi grunnskóla sem efstur er á baugi í þessari rannsókn snýr að 

geðrækt, tilfinningalegri heilsu og vellíðan nemenda. Með geðræktarþætti heilsueflandi 

grunnskóla er leitast við að efla færni nemenda til þess að skilja tilfinningar sínar, ná betri 

stjórn á þeim, geta verið í góðum og styðjandi félagstengslum við aðra, eflt þrautseigju og 

styrkt sjálfsmynd sína (Sigrún Daníelsdóttir, 2013).  
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Viðmið um geðrækt í heilsueflandi grunnskóla eru eftirfarandi: 

• Skólastefnan miðar að því að skapa jákvæðan skólabrag sem stuðlar að andlegri, 

félagslegri og líkamlegri vellíðan nemenda og eykur traust þeirra til skólans og 

starfsfólks hans.  

• Reglulegt mat er lagt á líðan, virkni og námsstöðu nemenda í skólanum og nemendur 

hafa greiðan aðgang að stuðningi og úrræðum innan skólans.  

• Unnið er með skipulögðum hætti að því að efla tilfinningaþroska, samkennd, 

félagsfærni, sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd nemenda.  

• Skólinn á í öflugu samstarfi við foreldra og nærsamfélag um að efla tilfinningalega og 

félagslega velferð nemenda (Sigrún Daníelsdóttir, 2013, bls.52). 

Þegar litið er til rannsókna á verkefninu Heilsueflandi grunnskóli í alþjóðlegu samhengi, má 

einkum benda á danska rannsókn, From chaos to learning, sem gerð var í dönskum grunn-

skóla með 550 nemendum, þar sem mikil og víðtæk vandamál höfðu verið viðvarandi. 

Ákveðið var að nýta heilsueflingu til þess að breyta skólabragnum. Til þess að meta 

árangurinn fékk skólinn barnalækni til liðs við sig. Í upphafi var ákveðið að stytta kennslu-

stundirnar úr 45 mínútum niður í 30 mínútur og aðlaga þannig skólann að athyglisþoli 

nemenda. Mataræði nemenda og starfsfólks var endurskoðað auk þess sem skipulögð dagleg 

hreyfing var sett inn í dagskrána. Dregið var úr streitumyndandi áreiti til dæmis með því að 

láta skólabjölluna eingöngu hringja klukkan átta. Boðið var upp á rólega skólabyrjun með því 

að spila tónlist eftir Mozart frá klukkan 7.30 – 8.00 á hverjum morgni og er þar vísað til svo 

kallaðra Mozart áhrifa þar sem rannsóknir á áhrifum tónverka eftir Mozart sýna jákvæð áhrif 

á nemendur bæði hvað varðar ánægju, skap og frammistöðu í prófum (Thompson, 

Schellenberg og Husain, 2001). Þessu til viðbótar var ákveðið að hafa yngri börnin ekki úti í 

frímínútum með þeim eldri til þess að draga úr árekstrum. Inngripin leiddu til þess að það 

myndaðist meiri ró í kennslustundum sem skilaði sér í betri einbeitingu nemenda og meiri 

áhuga þeirra á náminu. Nemendur urðu hamingjusamari og mátti einkum sá jákvæða 

breytingu á nemendum sem voru í áhættuhópum. Því til viðbótar léttust nemendur. Átakið 

skilaði kennurum einnig betri líðan. Veikindadögum kennara fækkaði, þeir urðu ánægðari 

auk þess sem kennaraliðið léttist samtals um 100 kíló (Rasmussen og Steglich-Petersen, 

2013). Lítið er til af rannsóknum á verkefninu Heilsueflandi skóli á Íslandi. Einungis ein 

rannsókn fannst en það var meistararannsókn þar sem geðrækt í heilsueflandi 

framhaldsskólum var til skoðunar. Þar voru tekin viðtöl við níu skólastjórnendur. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðmælendum þótti geðheilsa og vellíðan nemenda 

nauðsynleg til þess að skólinn gæti stuðla að alhliða þroska nemenda sinna. Jákvæður 

skólabragur var þar talinn vera einn mikilvægasti þáttur geðræktar inna skólasamfélagsins 

(Gunnar Árnason, 2018). Þessar rannsóknir sýna hve viðhorf skólastjórnenda geta skipt miklu 

máli þegar kemur að velferð nemenda og starfsfólks skólanna. Einnig gefur danska 
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rannsóknin vísbendingu um það hvernig einfaldar en markvissar aðgerðir geta hjálpað til við 

eflingu velferðar og vellíðunar innan skólans.  

Heilsueflandi grunnskóli hefur náð til fjölmargra skóla hér á landi og er vel til þess fallinn 

að vekja skólastjórnendur, kennara og nemendur til aukinnar vitundar um þætti sem snúa að 

hinum mikilvæga grunnþætti menntunar; heilbrigði og velferð. 

2.3 Velferð 

Horfa má á hugtakið velferð út frá ólíkum sjónarhornum. Spyrja má hvort velferð tengist 

hamingju og góðri líðan eða hvort hún tengist því að farnast vel í lífinu. Í gegnum aldirnar 

hafa menn velt þessu fyrir sér og komist að ýmsum niðurstöðum. Velferðarhugtakið virðist 

því vera afar vítt og í mörg horn að líta þegar leitast er við að skilgreina það. Hugtakið markar 

ramma þessarar rannsóknarinnar. Aðal áherslan verður lögð á þær skilgreiningar sem finna 

má í þemaheftinu Heilbrigði og velferð enda er því hefti er ætlað að skýrar nánar þá þætti 

sem Aðalnámskrá kveður á um varðandi þann grunnþátt menntunar. Einnig verður litið til 

annarra kenninga um hamingju og velferð því svo virðist sem skyldleiki sé með þeim öllum 

með einum eða öðrum hætti. 

2.3.1 Sæld eða farsæld 

Hefð er fyrir því innan jákvæðrar sálfræði að leggja hugtökin hamingju (e. happiness) og 

velferð (e. wellbeing) að jöfnu (Kristján Kristjánsson, 2011). Þar er hamingja eða velferð 

skilgreind út frá tveimur ólíkum þáttum sem þó fara vel hvor með öðrum í því hlutverki sínu 

að skapa almenna velferð og hamingju einstaklinga. Það eru sældarhyggjan (e.hedonism) 

annars vegar og farsældarhyggjan (e. eudaimonism) hins vegar.  

Hugtakið sældarhyggja má rekja til gríska heimspekingsins Aristippusar. Hún gengur út á 

það að hámarka ánægjuna og lágmarka þjáninguna. Aristippus leit svo á að það væri fyrst og 

fremst hlutverk okkar í lífinu að vera glöð og ánægð (Peterson, 2006). Sældarhyggjan er 

huglæg og einkennist af stundaránægju einstaklingsins við það að upplifa sælu og gleði. Þar 

er stefnan sú að njóta lífsins hér og nú. Sældarhyggjan er því ekki fyrirhyggjusöm heldur 

stjórnast hún af líkamlegum þörfum og tilfinningum. Hún leggur ekki upp áætlanir heldur 

lætur stjórnast af ytri áhrifum (Baumgardner og Crothers, 2010). Í eðli sínu aðhyllist fólk 

sældarhyggjuna. Það sækist eftir ánægju og forðast þjáningu. Hins vegar er ljóst að 

stundaránægjan ein er skammvinn og það þarf mikið til að halda henni við (Peterson, 2006). 

Það ástand sem gefur stundaránægju venst og hættir að veita eins mikla ánægju þegar frá 

líður og allt verður aftur venjulegt. Þá þarf að finna upp á einhverju nýju. Sældin ein nægir 

því ekki til þess að fólk upplifi sig hamingjusamt og fullnægt (Peterson, 2006). Í þessu sam-

hengi má einnig nefna svokallaðar sáttarkenningar (e. life-satisfaction theories). Þar metur 
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fólk einnig með huglægum hætti hamingju sína með því að horfa til þess hlutfalls sem er á 

milli markmiða þess og árangurs. Með því að lækka kröfurnar sem fólk gerir um árangur í 

lífinu upplifir það sig sáttara við líf sitt og þar með hamingjusamara (Kristján Kristjánsson, 

2011). 

Farsældarhugtakið má hins vegar rekja til gríska heimspekingsins Aristótelesar. Þar leitast 

einstaklingurinn við að vera trúr sannfæringu sinni og samkvæmur sjálfum sér. Hann vill 

þroskast og nota hæfileika sína og finna hlutverk sitt í lífinu. Hann finnur dygðir sínar og 

þroskar þær og leitast við að lifa samkvæmt grunngildum sínum (Baumgardner og Crothers, 

2010). Einstaklingur sem er undir áhrifum farsældarhyggjunnar vill láta gott af sér leiða og 

hugar að hlutum sem ná langt út fyrir hann sjálfan. Farsældarhyggjan einkennist af velferð 

einstaklingsins sem gerir áætlanir fram í tímann og hegðar sér þannig að það stuðli að góðu 

lífi bæði fyrir hann sjálfan og aðra. Slíkur einstaklingur beinir sjónum sínum fram í tímann og 

hugar að velferð frekar en stundargleði (Peterson, 2006). Dæmi um farsældarhyggju er 

uppbygging tilfinningalegra sambanda við aðra, öryggis í lífinu, öruggrar afkomu, náms og 

starfs. Þeir einstaklingar sem setja sér slík markmið eru sáttari til lengri tíma litið en hinir sem 

sækjast fyrst og fremst eftir stundaránægju (e. hedonism) (Peterson, 2006). Þegar litið er til 

velferðar má sjá að þótt farsældarhyggjan virðist rökréttari en sældarhyggjan þá eru þær 

mikilvægar hvor með annarri því einstaklingur sem eingöngu er undir áhrifum 

farsældarhyggju getur talið sig óhamingjusaman þótt allt gangi vel (Baumgardner og 

Crothers, 2010). Að sama skapi má segja að einstaklingur sem upplifir jákvæðar tilfinningar 

sé betur í stakk búinn til að leysa úr viðfangsefnum líðandi stundar en sá sem upplifir erfiðar 

tilfinningar (Fredrickson, 2001) sem getur verið hjálplegt þegar hugað er að framtíðar-

áætlunum. 

 Af ofantöldu má sjá að hægt er að horfa á hamingjuna út frá ólíkum sjónarhornum. Þegar 

horft er frá sjónarhóli jákvæðra tilfinninga og vellíðunar er áherslan lögð á sældarhyggju þar 

sem lífsins er notið hér og nú. Eins skapar það jákvæðar tilfinningar þegar einstaklingur 

finnur sátt í eigin ranni gagnvart hlutskipti sínu eins og sáttarkenningarnar sýna en þar er 

hamingjan metin með huglægum hætti. Þegar horft er til hamingju og velferðar frá 

sjónarhóli farsældarkenninga skipta tilfinningar augnabliksins ekki máli heldur er unnið í 

haginn fyrir framtíðina. Sönn hamingja (e.authentic happiness) virðist því samanstanda af því 

að upplifa sem mest af jákvæðum tilfinningum og geta nýtt styrkleika sína í eigin þágu og 

annarra (Seligman, 2002).  
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2.3.2 Samfélag eða einstaklingar 

Hægt er að horfa á velferðarhugtakið frá sjónarhóli samfélagsins annars vegar og út frá 

einstaklingsbundnu sjónarhorni hins vegar (White, 2008). Sé horft á hugtakið út frá 

einstaklingum eingöngu snýst velferðin um vellíðan, velgengni og hamingju einstaklinganna. 

Hvernig þeir upplifa aðstæður sínar og hver reynsla þeirra í lífinu er. Dæmi um það getur 

verið uppbyggileg og styðjandi tengsl við aðra (Baumeister og Leary, 1995). Í því samhengi er 

algengt að skipta hugtakinu upp í tvo þætti. Annars vegar það að til þess að líða vel þurfi 

einstaklingnum að vegna vel. Hins vegar til þess að vegna vel þarf einstaklingnum að líða vel 

(White, 2008). Hér má velta fyrir sér samspili farsældarhyggju og sældarhyggju. Vellíðan snýr 

að huglægum þáttum velferðar þar sem þeir hverfast um upplifun einstaklingsins á eigin 

ánægju og líðan. Út frá þessu flokkast velgengni einstaklinga einnig undir þætti efnislegrar 

velferðar innan samfélaga og því er mikilvægt að horfa á velferðina bæði út frá sjónarhóli 

einstaklinga og samfélaga (White, 2008). Þegar litið er til velferðar í samfélagslegu samhengi 

beinist athyglin að því hvað sé gott fyrir samfélagið í heild. Það krefst þess að skilgreint sé 

hvað gott samfélag er í raun (White, 2008). Því má segja að velferðarhugtakið sé pólitískt þar 

sem velferð fólks er að verulegu leyti í höndum valdhafa og hvílir því mikil ábyrgð á herðum 

þeirra hvað þetta varðar. Því skiptir miklu máli hvaða skilning þeir leggja í hugtakið velferð 

(White, 2008). Með röngum áherslum og ákvörðunum er hægt að skaða velferð fólks þótt 

velvilji standi að baki þeim leiðum sem ákveðið er að fara. Dæmi um þetta má finna í 

etnógrafískri rannsókn Lisu Stevenson (2014). Þar kemur fram hvernig illa ígrundaðar 

pólitískar ákvarðanir kanadískra yfirvalda sem áttu að hjálpa inúítum að aðlagast kanadísku 

samfélagi, leiddu til þess að ungir inúítar sáu sér ekki aðra leið færa en að taka sitt eigið líf 

(Stevenson, 2014). Þegar slíkt er skoðað þarf að hafa í huga að hvert samfélag samanstendur 

af fjölbreytilegum hópum og ólíkum einstaklingum sem þurfa að geta lifað í sátt og samlyndi 

og notið velferðar. Það þarf að samstilla þessa þætti þannig að stuðlað sé að velferð allra og 

enginn hópur verði útundan (White, 2008). Því má velta fyrir sér hvort samfélagslegri velferð 

geti verið misskipt eftir póstnúmerum og hvort aðgengi að þjónustu eða aðstöðu sé alls 

staðar eins í almennu velferðarkerfi (White, 2008). 

Þegar litið er til skólastarfs og hugað að velferð nemenda hér á landi má sjá hve mikilvægt 

það er að pólitískur skilningur og vilji sé fyrir hendi til að styðja við þá þætti sem vitað er að 

skipta máli í því samhengi. Sem dæmi má nefna mikilvægi þess að huga að uppeldis- og 

menntunarsýn sem hlúir að tilfinninga- og siðferðiskennd nemenda, styrkir sjálfsmynd þeirra 

og færni í manlegum samskiptum og býr þá sem best undir það að takast á við líf sitt bæði í 

nútíð og framtíð (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Samkvæmt rannsóknum Dieners og Seligmans (2004) virðist fólk sem býr við góða velferð 

hafa almennt hærri tekjur, standa sig betur í vinnu, vera hjálpsamara gagnvart öðrum og eiga 
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í betri og innihaldsríkari félagslegum samskiptum við aðra (Diener og Seligman, 2004). Slíkir 

einstaklingar eru auk þess líklegri til að vera í góðum hjónaböndum en þeir sem búa við lakari 

velferð (Diener og Seligman, 2004). Þessu er hins vegar öfugt farið þegar kemur að einstak-

lingum sem telja sig búa við slaka velferð. Þeir eru verri til heilsunnar, er hættara við því að 

leiðast út í glæpi, eiga í slæmum félagslegum tengslum við aðra og lifa skemur (Baumeister 

og Leary, 1995). Af því mætti ef til vill daga þá ályktun að þegar þörfum fólks hefur verið 

fullnægt sé það betur í stakk búið til að njóta sín í lífinu og eflast heldur en þegar grunn-

þörfum þess er ekki mætt (Zalienski og Raspa, 2005). 

2.3.3 PERMA - velferðarkenning 

Sálfræðingurinn Martin Seligman (2011) setti fram velferðarkenningu sem hann kallar 

PERMA. Með henni gefur hann til kynna að ekki sé nóg að auka hamingjuna sem slíka eins og 

kenningar um sanna hamingju (e. authentic happiness) leggja áherslu á heldur það að 

einstaklingar og umhverfi þeirra nái að blómstra (e.flourish). Rannsóknir Seligmans (2011) 

benda til þess að þegar kennarar læra að beita hugmyndum PERMA við kennslu dregur það 

úr tilfinningalegum vanda á borð við depurð og kvíða nemenda.  

 Nafn kenningarinnar, PERMA, er skammstöfun yfir fimm þætti sem Seligman telur að þurfi 

að vera til staðar til þess að blómstrun geti átt sér stað. Hann setur kenninguna upp í líkan 

þar sem allir þessir fimm þættir koma saman. Enginn þeirra getur staðið einnn og sér heldur 

verða þeir allir að vera saman til þess að hægt sé að ná blómstrun. Skammstöfunin PERMA 

stendur fyrir hugtökin jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions), helgun5 (e.engagement), 

tengsl við aðra (e. relationships), tilgangur (e. meaning) og árangur (e.accomplishment). Með 

kenningu sinni undirstrikar hann að það sé ekki nóg að leita eftir hamingjunni einni saman 

heldur þurfi þessa fimm þætti til þess að efla lífsgæði og líðan fólks og þar með velferð þess 

(Seligman, 2011). Þegar tafla 1 er skoðuð má sjá hvernig þessir fimm þættir skiptast niður. 

Tvær fyrstu línurnar snúa að einstaklingnum sjálfum og líðan hans. Þar er horft til þess að 

hann fái notið jákvæðra tilfinninga sinna sem eru taldar vera lykilþættir þess að fólk upplifi 

eigin velferð. Slíkar tilfinningar efla með fólki bjartsýni og von gerir það færara um að njóta 

lífsins. Eins er áhersla lögð á það að einstaklingur geti helgað sig ákveðnum hlutum eða 

hugmyndum sem gefa honum það mikla ánægju að hann fari í svo kallað flæði (e. flow). Sú 

reynsla felur í sér að gleyma stað og stund við viðfangsefni sín og njóta styrkleika sinna og 

hæfileika um leið. Þegar einstaklingurinn fer að hugsa og skilgreina á ný hverfur flæðið og 

raunveruleikinn tekur við (Baumgardner og Crothers, 2010).  

 

 
5 Það er erfitt að þýða orðið engagemet svo það haldi merkingu sinni. Hér er gerð tilraun til að þýða það sem 
helgun. 
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Tafla 1. PERMA - velferðarkenning (Seligman, 2011). 

P (e.positive emotions) Jákvæðar tilfinningar eru lykilþættir velferðar. Þeim fylgir þakklæti, bjartsýni og 
von um leið og þær hjálpa fólki að njóta líðandi stundar. 

E (e. engagement) Einstaklingur helgar sig áhugamáli sem hann hefur gaman af og nýtur styrkleika 
sinna við það. Við þetta gleymir hann jafnvel stað og stund en það er kallað að 
fara í flæði (e. flow). 

R (e. relationships) Það að geta verið í jákvæðum tengslum og samskiptum við annað fólk gefur 
einstaklingnum öryggi. 

M (e. meaning) Einstaklingurinn lætur gott af sér leiða og finnur með því tilgang eða merkingu 
með lífinu. 

A (e. accomplishment) Einstaklingurinn nær markmiðum sínum og getur litið til baka og verið stoltur af 
árangri sínum. 

 

Næstu tveir þættir í töflu 1 snúa að félagslegum og samfélagslegum þáttum þar sem 

einstaklingurinn er annars vegar jákvæðum tengslum við aðra og upplifir við það öryggi en 

hins vegar gefur einstaklingurinn af sér til samfélagsins og öðlast með því móti merkingu 

með lífinu.  

Síðasti þáttur PERMA kenningarinnar snýr að tilfinningum einstaklingsins gagnvart sjálfum 

sér. Hann finnur til stolts og sjálfsánægju yfir því að hafa getað áorkað einhverju og náð 

árangri yfir því sem hann hefur tekið sér fyrir hendur. 

 Líkan Seligmans tekur til félagslegra og tilfinningalegra þátta og til þess hvernig 

einstaklingurinn upplifir sjálfan sig. Markmið þess er ekki eingöngu það að gera 

einstaklinginn hamingjusaman heldur stuðla að því að hann og umhverfi hans nái að 

blómstra. 

2.3.4 Þrír þættir velferðar 

Velferðarhugtakið birtist í Aðalnámskrá grunnskóla þar sem rætt er um þann grunnþátt 

menntunar sem snýr að heilbrigði og velferð. Þar segir: „Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði 

og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins 

í skóla“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.23). 

Vandinn við velferðarhugtakið er hversu vítt og afstætt það er og hve flókið það virðist 

vera að setja fram einfalda skýringu á því. Hugtakið er ekki skilgreint sérstaklega í Aðal-

námskrá en þar er talað um að „heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.23). Þemaheftinu Heilbrigði og 

velferð er ætlað að útlista nánar hugmyndir Aðalnámskrár. Þar hefur sú ákvörðun verið tekin 

að vinna út frá hugmyndum White (2008) um velferð (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Hér 

er hugtakinu skipt niður í þrjá þætti: Huglæga velferð (e. subjective wellbeing) , efnislega 
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velferð (e. material wellbeing) og félagslega velferð (e. relational wellbeing). Það verður því 

haldið í skilgreiningar þemaheftisins og þær látnar marka ramma rannsóknarinnar. 

Í grein sinni leitast White (2008) við að skilgreina velferðarhugtakið með myndrænum 

hætti.  

 

Mynd 1. Þrír þættir velferðar (White, 2008). 

Með líkaninu á mynd 1 leitast White við að sýna hvernig þessir þrír þættir velferðar eru 

samtengdir. Hver þáttur er háður hinum því er ekki hægt að taka þá úr samhengi þar sem 

enginn þeirra virkar án hinna (White, 2008).  

 

Mynd 2. Líkan sem sýnir velferð sem ferli (White, 2008). 

Með mynd 2 leitast White við að sýna hvernig velferð er stöðugt ferli þar sem allir þættir 

velferðarinnar tengjast og velkjast um í tíma og því rými sem samfélögin skapa einstak-

lingunum. Samkvæmt þessari skilgreiningu breytast hugmyndir fólks um eigin velferð með 

tímanum. Í því eru faldar væntingar um framtíðina og hvernig hugsað er til fortíðarinnar. Um 

leið hefur það líka áhrif á það hvernig fólk horfir á nútíðina. Skilningur fólks á velferð og 

möguleikarnir til þess að stuðla að henni snýst því að miklu leyti um það rými þar sem vel-

ferðin verður til og er hringurinn á mynd 2 látinn tákna það rými. Rýmið inniheldur þætti á 

borð við menningu, siðferðislegar reglur og umhverfisleg gæði. Þótt þessir þrír þættir 

velferðar skarist og tengist með margvíslegum hætti leitast White við að skilgreina hvern 

þátt með því að flokka niður atriði sem tilheyra hverjum þeirra. Dæmi um það má sjá í töflum 

2, 3 og 4. Við skoðun á þeim má velta því upp hvernig þessir þættir styðja hver annan. 

Í þemaheftinu Heilbrigði og velferð er hugtakið félagsleg velferð (e. relational wellbeing) 

þýtt sem tengsl eða félagsleg velferð (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013) en hér er látið nægja 
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að tala um félagslega velferð sökum þess hve óþjált það er að fjalla um tengsl- og félagslega 

velferð endurtekið. Hér er þó að sjálfsögðu átt við það sama. Í stuttu máli má segja að 

hugtakið snúist um tengslanet einstaklingsins, félagslegt öryggi og áhrif þess á hann. Eins 

snýst það um að eiga tengsl við aðra sem einkennast af ást og umhyggju og að tengslanetið 

sé styðjandi. Mismunun, ofbeldi og árekstrar eru því andstæðan við félagslega velferð (sjá 

töflu 2) (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; White, 2008). 

Tafla 2. Lýsing á félagslegri velferð (White, 2008). 

Félagsleg velferð snertir persónuleg og félagsleg tengsl: 

Tengsl sem einkennast af kærleika og umhyggju (e. relations of love and care). 

Netkerfi stuðnings og skyldu (e. networks of support and obligation). 

Tengsl við ríkið: Lög, stjórnmál, velferð, félagsleg, pólitísk (e. relations with the state: law, politics, 
welfare). 

Menningarleg sjálfsvitund og misrétti/ójöfnuður (e. social, political and cultural identities and 
inequality). 

Ofbeldi, átök og (ó)öryggi (e. violence, conflict and (in)security). 

Svigrúm til persónulegra og sameiginlegra aðgerða og árifa (e.escape for personal and collective 
action and influence). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um það að kennarar skuli leggja áherslu á að kenna 

hvað felst í því að búa í samfélagi með öðrum. Í því felist sú hæfni að geta skilið aðra og 

brugðist við tilfinningum þeirra og sýnt þar með þá félagsfærni að geta sett sig í spor þeirra 

og átt þannig í jákvæðum og árangursríkum samskiptum. Góð félagsfærni leggur grunninn að 

lífhamingju fólks og heilbrigðri sjálfsmynd þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Huglæg velferð snýr að grunngildum einstaklingsins og siðferði (sjá töflu 3). Hvaða 

væntingar hann hefur, hvað hann óttast og hve vel hann treystir umhverfi sínu og öðru fólki 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; White, 2008). Þar er horft til lífsfyllingar hans og hvernig 

hann sjálfur metur eigið líf (Boniwell, 2012). Með huglægri velferð er horft með víðu 

sjónarhorni á hamingjuna þar sem ekki er leitað eftir skammtíma áhrifum eða líkamlegri 

nautn eins og skilgreint er í hinni þrengstu mynd sældarhyggjunnar. Huglæg velferð snýst um 

lífsfyllingu þar sem jákvæð áhrif á einstaklinginn eru ríkjandi en neikvæð áhrif eru víkjandi. 

Hér skiptir máli hvert hlutfallið á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga er (Baumgardner og 

Crothers, 2010). Í Aðalnámskrá grunnskóla er rætt um það að efla skuli siðferðisþroska og 

siðvit nemenda þannig að þeir séu færir um að setja sig í spor annarra. Þar er tilgreint að 

tilfinningar og reynsla eigi stóran þátt í því að þróa siðferðiskennd og því sé mikilvægt að 

þekkja eigin tilfinningar. Með því móti læri nemendur að greina á milli jákvæðs og neikvæðs 



 

27 

hegðunarmynsturs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Huglæg velferð snýr 

þannig að sjálfsmynd fólks. Í henni felast þættir á borð við sjálfsvirðingu, sjálfsálit og 

sjálfstjórn. Þessum þáttum fylgja margar tilfinningar og getur slök sjálfsmynd haft áhrif á 

andlega heilsu fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Sjálfsmynd er ekki meðfædd og gegna 

foreldrar, kennarar og vinir stóru hlutverki við mótun hennar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019). Þegar börn eru studd til þess að þróa og efla með sér heilbrigða sjálfsmynd má hafa í 

huga greinarmuninn á sældarhyggju (e.hedonism) og farsældarhyggju (e. eudaimonsim). 

Sjálfsmynd sem gengur út frá sældarhyggjunni byggir á jákvæðum tilfinningum 

einstaklingsins gagnvart sjálfum sér einvörðungu. Gangi hún hins vegar út frá 

farsældarhyggju er uppbygging sjálfsmyndarinnar skoðuð út frá siðferði, sjálfsvirðingu, 

sjálfsþekkingu og raunhæfu sjálfsmati (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013).  

Tafla 3. Lýsing á huglægri velferð (White, 2008). 

Huglæg velferð varðar gildi, skynjun og reynslu: 

Skilningur á heilögum og siðferðilegum reglum (e. understandings of the sacred and the moral order). 

Sjálfsmynd og persónuleiki (e. self – concept and personality). 

Vonir, ótti, löngun og metnaður (e. hopes, fears and aspirations). 

Tilgangur/tilgangsleysi (e. sense of meaning/meaninglessness). 

Stig ánægju/óánægju (e. levels of (dis)satisfaction). 

Traust og sjálfstraust (e. trust and confidence). 

 

Á síðustu árum hefur það færst í vöxt að mæla hamingju einstaklinga og þjóða. Slíkar 

mælingar eru þá gerðar á grunni huglægrar velferðar þar sem fólk leggur huglægt mat á 

hamingju sína og velferð (Hefferon og Boniwell, 2011). 

Efnisleg velferð snýr að ýmsum efnislegum gæðum og möguleikum fólks í daglegu lífi. Hér 

er um að ræða þætti sem snúa að tekjum, auði og eignum, þátttöku í atvinnulífi eða 

athöfnum sem auka lífslíkur fólks, menntun og ýmis konar hæfni, líkamlegri heilsu og getu 

auk aðgengis að þjónustu og þægindum og umhverfislegum gæðum (Margrét Héðinsdóttir 

o.fl., 2013; White, 2008). Hér er til dæmis litið til þeirra þátta sem snúa að félagsauði og 

menningarauði. Félagsauður barna birtist meðal annars í fjölskyldu - og vinatengslum og er 

tilfinningalegs eðlis (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Það stuðningsnet nemenda sem lýtur að 

heimilum þeirra og þá ekki síst að foreldrum er afar mikilvægt og getur skipt sköpum hvað 

varðar gengi þeirra í skólanum (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). 

Menningarauður snýr hins vegar að sjálfsöryggi og virkni í samskiptum svo sem við félaga og 

kennara (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017).  
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Tafla 4. Lýsing á efnislegri velferð (White, 2008). 

Efnisleg velferð snýst um hagnýta velferð og lífskjör: 

Tekjur, fjármunir og eignir (e. income, wealth and assets). 

Atvinna og starfssemi til lífsviðurværis (e. employment and livelihood activities). 

Menntun og hæfni (e. education and skills). 

Líkamleg heilsa og (van)hæfni (e. Physical health and (dis)ability). 

Aðgangur að þjónustu og þægindum (e. access to services and amenities). 

Umhverfisleg gæði (e. environmental quality). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er skólum sett tvíþætt markmið sem snýr að efnislegri velferð 

nemenda. Annað er að menntunin eigi að stuðla að alhliða þroska allra nemenda þannig að 

þeir geti tekið virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Hitt er að undirbúa nemendur undir frekara 

nám svo þeir geti verið sem best búnir undir þátttöku í atvinnulífinu þegar þar að kemur. Hér 

á landi er stefnan sett á það að nemendum sé boðið upp á alhliða menntun sem á að styrkja 

þá svo þeir geti unnið að góðum lífsskilyrðum fyrir sjálfa sig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar ofantaldar skilgreiningar á velferð eru skoðaðar í heildstæðu ljósi má sjá að 

útilokað er að slíta þessa þrjá þætti í sundur. Hver þáttur styður annan hvort sem það varðar 

persónuleg og félagsleg tengsl einstaklingsins, gildi hans, skynjun og reynslu eða þau lífskjör 

sem hann býr við.  

2.3.5 Vistkerfiskenning Bronfenbrenners 

Með þá hugmynd að velferð einstaklinga byggi á nærsamfélagi og fjærsamfélagi einstaklinga 

er ekki úr vegi að horfa til vistkerfiskenningar þroskasálfræðingsins Bronfenbrenners. Í þeirri 

kenningu leitast hann við að skilja það umhverfi sem barnið vex upp í og hvernig það kerfi 

ýmist ýtir undir eða hindrar þroska þess (Bronfenbrenner, 1979). Inn í velferð einstaklinga 

fléttast þroskavænlegir þættir þar sem aukinn þroski eflir getu barns og möguleika til 

aukinnar velferðar í lífinu. Dæmi um það er getan til að tengjast öðrum og eiga styðjandi 

tengslanet. Eins gæti það verið möguleikar og hæfni til þess að afla sér menntunar eða 

annarra þátta sem efla einstaklinginn (White, 2008). Með kenningu Bronfenbrenners má 

skoða það samhengi sem einstaklingurinn vex upp í, hver hann er, hvað hann getur, hver 

skapgerð hans er og hvernig félagslegar eða efnahagslegar aðstæður hann býr við 

(Bronfenbrenner, 1979). Inn í þetta fléttast svo tíminn því hann skiptir miklu máli þegar 

kemur að þroskaferli einstaklingsins auk þess sem ýmsir breytilegir þættir koma við sögu á 

lífsgöngu hans (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner setti kenningu sína fram á þann hátt 
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að þáttum sem hafa bein eða óbein áhrif á líf og þroska einstaklingsins er skipt í kerfi. 

Nærkerfið (e.microsystem) er nánasta umhverfi barnsins eins og fjölskylda, vinir og kennarar. 

Vettvangurinn (e.setting) er umhverfið sem barnið lifir og hrærist í frá degi til dags. Nær- 

millikerfið (e.mesosystem) eru þau tengsl sem það fólk sem að barninu stendur hefur sín á 

milli og út á við. Fjær- millikerfið (e.exosystem) tekur þar við en barnið sjálft er ekki í 

sambandi við þann hluta kerfisins en sá hluti snertir það þó með óbeinum hætti. Þetta geta 

verið vinnustaðir foreldra eða jafnvel velferðaþjónustan. Loks er það lýðkerfið 

(e.macrosystem) en það kerfi felur í sér lög og reglur eða viðhorf samfélagsins til dæmis 

varðandi menntun og uppeldi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Af þessu má ætla að þáttur 

velferðar skipti miklu máli í þeim kerfum sem að barni standa og á þeim vettvangi sem 

barnið vex í svo það nái að þroskast með eðlilegum og farsælum hætti. 

2.3.6 Þarfapýramídi Maslows  

Í þessu samhengi er ekki óeðlilegt að skyggnast inn í þarfapýramída Maslows (sjá mynd 3). 

Þar er grunnþörfum fólks skipt niður í fimm þætti. Þeim er þrepaskipt í stigveldisröð eftir 

mikilvægi þarfanna þannig að eftir því sem ofar er komið í þarfapýramídanum þeim mun 

meiri velferð býr einstaklingurinn við.  

 

Mynd 3. Þarfapýramídi Maslows (Zalienski og Raspa, 2005). 

Til þess að komast upp eftir pýramídanum þarf fyrst að uppfylla þær þarfir sem neðar eru 

(Zalienski og Raspa, 2005). Fyrir utan það að hafa í sig og á þarf fólk að finna til öryggis í 

umhverfi sínu og í sambandi við annað fólk. Þegar slíkum þörfum hefur verið fullnægt er 

komið að því að uppfylla þörf fyrir það að tilheyra öðrum og eiga í innihaldsríkum 

samböndum við þá. Að þeirri þörf uppfylltri tekur þörfin fyrir virðingu annarra við og 
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einstaklingurinn verður fær um að efla eigin sjálfsvirðingu. Á toppnum trónir þörf 

einstaklingsins til að láta ljós sitt skína, reyna á getu sína, öðlast meiri þekkingu og víkka út 

þægindaramma sinn (Zalienski og Raspa, 2005). Þótt þarfapýramídi Maslows sé á margan 

hátt nytsamlegur þegar hugað er að velferð fólks hefur hann sætt nokkurri gagnrýni þar sem 

dregið er í efa að ekki sé hægt að ná markmiðum sínum nema að uppfylltum tilteknum 

grunnþörfum. Vel sé hægt að ná árangri á ýmsum sviðum þótt ekki sé öllum grunnþörfum 

fullnægt. Það sýni dæmi fanga í fangabúðum sem þrátt fyrir að þeirra grunnþörfum hafi ekki 

verið fullnægt hafi þeir meðal annars verið færir um að yrkja ljóð (Ruskin, 21.apríl 1988). 

Þótt þarfapýramídi Maslows sé ekki óumdeildur inniheldur hann þætti sem vert er að 

hafa í huga við vinnu að velferð nemenda og getur hann nýst sem viðmiðun þegar meta á 

líðan þeirra og þarfir. 

2.4 Líðan íslenskra grunnskólanema og styðjandi þættir 

Ýmsar rannsóknir liggja að baki því hvaða þættir þurfi að koma til þegar hlúa skal að velferð 

nemenda. Má þar nefna þætti á borð við stuðning yfirvalda og þann stuðning sem skólarnir 

sjálfir geta skapað nemendum svo sem í gegnum góðan skólabrag, vinnufrið og góð félagsleg 

tengsl auk góðs foreldrasamstarfs. Þessum þáttum verða gerð skil hér en fyrst verður litið til 

rannsókna á líðan íslenskra grunnskólabarna. 

2.4.1 Rannsóknir á líðan íslenskra grunnskólanema 

Árið 2010 gerði Umboðsmaður barna könnun á meðal nemenda í 5.-7. bekk. Hún náði til 20 

skóla en 10 þeirra voru af landsbyggðinni og 10 af Höfuðborgarsvæðinu. Alls svöruðu 1344 

börn könnuninni en svarhlutfallið var 83%. Könnunin leiddi í ljós að meiri hluta barnanna 

líður almennt betur en þegar sambærileg könnun var gerð árið 2003 (Umboðsmaður barna, 

2010) en svo virðist sem dregið hafi úr streitutengdum kvillum á milli þessara ára. Í skýrslu 

Umboðsmanns barna er sú ályktun dregin að ástæða þess sé þróun í umræðu um uppeldis - 

og velferðarmál barna og ábyrgð foreldra. Bent er á það í niðurstöðum að um 15% barna 

upplifa sig aldrei eða sjaldan örugg í skólanum. Þótt flest börn upplifi sig örugg innan 

skólastofunnar sjálfrar eru það 14% barna sem upplifa ekki slíkt öryggi og 11% þeirra segja að 

kennarinn geri lítið úr nemendum. Í sömu rannsókn má sjá vísbendingar um það að strákar 

upplifi oftar líkamlegt ofbeldi en stelpur. Stelpurnar upplifi hins vegar frekar það að vera 

hafðar útundan. Margir nemendanna segja of mikinn hávaða í kennslustofunum, matsalnum 

og á göngum skólanna. Þegar spurt var um líðan barnanna heima hjá sér virtist langflestum 

þeirra líða vel þar. Hins vegar virðist 10-15% nemenda ekki líða vel hvorki heima né í 

skólanum sem þýðir að 130 -200 börnum í úrtakinu líður ekki vel. Þegar þessi hópur er 

skoðaður segjast 12% barna sleppa því að gera eitthvað skemmtilegt sökum vanlíðunar. 15% 



 

31 

þeirra upplifa sig vinalaus og tala 17% þeirra um að þau séu einmana og 13% segjast aldrei 

eða sjaldan hlakka til neins (Umboðsmaður barna, 2010). 

Rannsóknin Hagir og líðan ungs fólks í Reykjavík var lögð fyrir alla nemendur í 5., 6., og 7. 

bekk árið 2015 og var svörunin 86,7% (Rannsókn og greining, 2015). Þar voru meðal annars 

skoðaðir þættir á borð við félagsstöðu á meðal jafnaldra, líðan nemendanna, stríðni og 

viðhorf til námsins og skólans. Eins og í rannsókn Umboðsmanns barna (2010) kemur fram að 

langflestum nemendum líður vel í skólanum og gengur vel félagslega. Nokkuð jöfn staða 

virðist vera á þessum þáttum á milli kynjanna. Einnig er samhljómur á milli þessara tveggja 

rannsókna þegar kemur að því að hluta hópsins líður ekki vel eða vegnar ekki nógu vel í 

skólanum. Í rannsókninni kemur fram að 7-9% barnanna tjá sig til dæmis um það að þau eigi 

enga eða fáa vini í skólanum og 3-6 % þeirra segja að þau hafi verið höfð útundan. Athygli 

vekur að afar lágt hlutfall barna tjáir sig um að hafa verið strítt eða 3-5% en sú stríðni virðist 

helst fara fram í frímínútum og í matsal. Tíðni stríðninnar fer lækkandi eftir því sem börnin 

verða eldri sem rímar við eldri rannsóknir þar sem fram kemur að það dregur úr einelti eftir 

því sem nemendur verða eldri (Ársæll Arnarson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Nokkuð 

hærra hlutfall nemenda upplifa sig einmana eða 10,7-16.2% nemenda (Rannsókn og 

greining, 2015). Stúlkur í 6. bekk skoruðu þar hæst en drengir í 5. bekk lægst. Þá kemur fram 

að 9-12% drengja líður illa í kennslustundum og virðist sú vanlíðan aukast þegar komið er 

upp í 7. bekk. Stúlkum líður almennt betur í kennslustundum en drengjum en 9% stúlkna í 7. 

bekk tjá sig um að þeim líði illa í kennslustundum á meðan 12% drengja í sama árgangi 

upplýsa um slíka vanlíðan. Afar fá börn virðast eiga í vandræðum með skapsmuni sína en það 

eru einungis 3-4% drengja og 1-3% stúlkna sem tjá sig um slíkt. Allt að 10% barnanna þykir 

námið allt of erfitt á meðan 16% stúlkna og 19% drengja finnst það of létt. Hins vegar er það 

hærra hlutfall nemenda sem telja sig sjaldan eða næstum aldrei frá hrós frá kennaranum 

sínum en það á við um allt að 32% drengja og 24% stúlkna (Rannsókn og greining, 2015). 

Þessu til samanburðar má líta á rannsóknina Heilsa og lífskjör skólanema (Einar B. 

Þorsteinsson og Ársæll Arnarson, desember 2018). Hún náði til 7.159 nemenda í 6., 8. og 10. 

bekk grunnskóla af öllu landinu. Þar kom í ljós að megin þorra nemenda líkar vel í skólanum 

og er rannsóknin því í góðum samhljómi við rannsóknina Hagir og líðan ungs fólks 

(Rannsóknir og greining, 2015). Í þessari rannsókn svara þó 8,8% nemenda í 6. bekk því til að 

þeim líki ekki vel í skólanum og fer sú tala ögn hækkandi eftir aldri þar sem 12,1% 8. bekkinga 

og 13,5% 10. bekkinga líkar ekki vel í skólanum. Í rannsókninni kom einnig fram að nemendur 

treysta kennurunum sínum almennt vel og upplifa að þeim sé annt um þá. Þó er þar nokkur 

hópur nemenda sem telur að kennaranum sé ekki annt um þá og fer sú tala hækkandi eftir 

að í unglingadeildina er komið, en 6,8% 6. bekkinga finnst að kennaranum sé ekki annt um þá 

á meðan hlutfallið er komið upp í 9,7% í 8. bekk og virðist haldast óbreytt upp í 10. bekk. 
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Hlutfallstölurnar eru mjög sambærilegar þegar kemur að því hvort nemendur geti treyst 

kennurunum sínum. Svo virðist sem nokkur breyting eigi sér stað þegar nemendur færast frá 

miðstigi og upp í unglingadeild (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarson, 2018) hvað þessa 

líðan varðar og má velta fyrir sér hvort þær tölur gefi til kynna að fleiri nemendum líði vel á 

miðstigi heldur en þegar í unglingadeildina er komið eða hvort aðrir þættir spili þar inn í.  

Rannsóknin Ungt fólk – Lýðheilsa ungs fólks í Reykjavík (Rannsóknir og greining, 2018) var 

lögð fyrir alla nemendur í 8.-10. bekk á Íslandi árið 2018. Gild svör bárust frá 10.563 börnum. 

Þar var meðal annars skoðað hver líðan barnanna væri í skólanum, hve mikilvægt námið var í 

þeirra augum og hvernig þau upplifðu samskipti sín við kennarann sinn. Einnig var var tíðni 

þunglyndis- og kvíðaeinkenna könnuð auk þess sem nemendur áttu að svara staðhæfingum 

um hugsanir og andlega líðan sína miðað við tvær síðustu vikur áður en könnunin var gerð. Í 

niðurstöðum kemur fram að um 11% nemenda líður illa í skólanum og 9-11% þeirra finnst 

námið tilgangslaust. Svo virðist sem um 6% nemenda finnst þeim semji illa við kennarann 

sinn. Aftur á móti virðist svolítið draga úr þunglyndis- og kvíðaeinkennum hjá stúlkum í 

þessum aldurshópi en í niðurstöðum rannsóknarinnar er gerður samanburður við 

sambærilega rannsókn frá 2016 og sýnir hann að það ár hafi 16,9% stúlkna fundið til 

þunglyndiseinkenna en talan lækkaði niður í 14,3% árið 2018. Allt aðra sögu er að segja af 

drengjum. Þunglyndi virðist afar fátítt á meðal þeirra en þó eykst það lítillega á milli áranna 

2016 til 2018. Kvíðaeinkenni stúlkna eru einnig mun algengari en hjá drengjum og tölurnar á 

milli ára afar sambærilegar við þunglyndistölurnar. Kvíði hjá drengjum mældist aðeins 2,8% 

árið 2018 en þunglyndi 4,2%. Þegar unglingarnir voru látnir merkja við staðhæfingar um eigin 

líðan hvað varðar bjartsýni, getu til að takast á við vandamál, hugsa skýrt, vera afslöppuð og 

náin öðrum á undanförnum tveimur vikum kom í ljós að rétt rúmur helmingur þeirra svarar 

því til að allir þessir þættir séu í lagi eða 50 -57% nemenda (Rannsóknir og greining, 2018). 

Rannsóknin Hreyfing og svefn reykvískra ungmenna var framkvæmd árið 2017 og náði til 

411 nemenda í 10. bekk sex grunnskóla í Reykjavík. Í henni tóku 106 drengir þátt en 160 

stúlkur. Þrátt fyrir að 51,9% teldu sig fá nægan svefn voru það einungis 22,9% sem náðu 

viðmiðum um ráðlagða svefnlengd (Vaka Rögnvaldsdóttir, Berglind M. Valdimarsdóttir, 

Robert J. Brychta, Soffía M. Hrafnkelsdóttir, Sigurbjörn Á. Arngrímsson, Erlingur Jóhannsson, 

... og Sigríður L. Guðmundsdóttir, 2018). Þetta rímar vel við rannsóknina Ungt fólk (2018) þar 

sem fram kemur að 30 - 50% nemenda í 8.-10. bekk fá ekki nægan svefn og eykst vandinn 

eftir því sem nemendur verða eldri (Rannsóknir og greining, 2018).  

Talið er að tíðni andlegra veikinda sé að aukast í heiminum (Hidaka, 2012). Þar sem sýnt 

þykir að allt að 75% geðrænna vandamála geri vart við sig áður en einstaklingar ná 25 ára 

aldri (Kessler, Angermeyer, Anthony, De Graaf, Demyttenaere, Gasquet, ...Ustun, 2007) er 

ljóst að huga þarf að börnum og ungmennum í því samhengi enda virðist tíðni alvarlegrar 
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geðlægðar og óyndis vera að aukast hjá þeim aldurshópi (Eirikur Örn Arnarson, 2016). Í grein 

Eiríks Arnar (2016) kemur fram að 14% barna greinast með alvarleg þunglyndiseinkenni fyrir 

15 ára aldur og virðast þá stúlkur standa verr að vígi en drengir (Eiríkur Örn Arnarson, 2016; 

Kendall og Comer, 2010). Þær niðurstöður ríma ágætlega við rannsóknina Ungt fólk (2018) 

sem getið er hér fyrir ofan.  

Þótt flestum grunnskólanemendum líði vel í skólanum og njóti skólagöngu sinnar eiga of 

margir undir högg að sækja. Þótt mikill minnihluti barna séu í vanda þegar á heildina er litið 

þarf að huga að þeim hópi sem líður ekki nægilega vel og finna leiðir til þess að sporna gegn 

vanlíðan og efla vellíðan allra barna innan grunnskólans. Með því að hlúa markvisst að 

félagslegri, huglægri og efnislegri velferð nemenda gæti skólasamfélagið ef til vill beitt 

fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að stuðla að bættri líðan þessara barna. 

2.4.2 Stuðningur við skólastarf 

Með niðurstöður fyrrgreindra rannsókna í huga er rétt að líta til þátta sem snúa að stuðningi 

við þá nemendur sem hlúa þarf sérstaklega að vegna andlegra - , kennslufræðilegra eða 

þroskafræðilegra þátta.  

Samkvæmt grunnskólalögum (91/2008) eiga sveitarfélög að tryggja að skólum sé veitt 

sérfræðiþjónusta. Slík þjónusta á að snúa að nemendum og heimilum þeirra annars vegar og 

hins vegar að því að veita starfsfólki og starfsemi skólanna stuðning. Gert er ráð fyrir því að 

skólarnir eflist sem faglegar stofnanir og geti leyst úr þeim málum sem upp koma hverju sinni 

með viðeigandi hætti. Þjónustan á að ná til kennslufræðilegra, sálfræðilegra, þroskafræði-

legra og félagsfræðilegra þátta og stuðla að almennri velferð nemenda. Inni í þessari 

þjónustu sveitarfélaganna er falin greining á stöðu nemenda og fagleg ráðgjöf varðandi þá 

nemendur sem greinast með frávik. Ráðgjöfinni skal beint að skipulagi kennslu og stuðningi 

sem hæfir hverjum nemanda. Gert er ráð fyrir að margvíslegar starfsstéttir sérfræðinga komi 

að þjónustunni og á ráðgjöf þeirra að beinast bæði til starfsfólks skólans og foreldra. Tekið er 

fram að mikilvægt sé að aðgengi að slíkri þjónustu sé gott (91/2008). Þrátt fyrir fögur fyrir-

heit grunnskólalaga virðist sem brotalöm sé í þjónustunni samkvæmt stöðugreiningu 

Embættis landlæknis. En þar kemur fram að biðtími eftir úrræðum sé alls staðar langur og sé 

það alvarlegur veikleiki í kerfinu hér á landi (Sigrún Daníelsdóttir, 2018). Af rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) má ráða að kennurum finnist vanta meiri 

sálfræðiþjónustu við skólana og að þeirra mati sé of rík áhersla lögð á greiningar.  

Þegar horft er til grunnskólalaga má sjá vilja stjórnvalda til þess að efla þjónustu sem hlúir 

að velferð nemenda. Hins vegar virðist ekki hafa tekist að koma málunum í þann farveg sem 

þau lög vísa til. 
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2.4.3 Skólabragur og agi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á að starfsfólk skóla skuli stuðla að 

jákvæðum skólabrag og góðum starfsanda. Þar eru tilgreindir þeir þættir sem eru ein-

kennandi fyrir góðan skólabrag. Dæmi um þá eru samskiptahæfni, virðing og umburðar-

lyndi. Þar er tekið fram að til þess að viðhalda góðum skólabrag þurfi nemendur að virða 

skólareglur og bera ábyrgð á eigin hegðun. Litið er þannig á að til þess að svo megi verða 

þurfi einnig að efla félagsfærni þeirra og stuðla að gagnkvæmri virðingu á milli nemenda, 

foreldra og starfsfólks skólanna. Inn í þetta spilar einnig góður vinnufriður og góður vinnu-

andi enda eru það grundvallarréttindi nemenda að búa við slíkar aðstæður í námi sínu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Jákvæður skólabragur skiptir miklu máli 

þegar kemur að öryggi, líðan og ánægju nemenda og getur komið í veg fyrir vanlíðan og 

óánægju. Góð bekkjarstjórnun kennarans eykur því öryggiskennd nemenda (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007) en það að halda uppi aga og stjórna bekk er stór hluti af starfi 

kennarans og þarf hann stöðugt að vera vakandi gagnvart því enda er erfitt að einbeita sér 

að því að læra í umhverfi þar sem ríkir órói og óstjórn (Wormeli, 2003).  

Í þriggja þátta líkani Wormelis (2003) (sjá töflu 5) má sjá að með viðmóti sínu og góðum 

samskiptum getur kennari hjálpað nemanda að hegða sér vel (e.interactive discipline). Eins 

getur kennarinn unnið með fyrirbyggjandi hætti (e.proactive discipline) og undirbúið 

kennsluna og umhverfið sem kennslan fer fram í með þeim hætti að það styðji við 

ásættanlega hegðun nemenda. Loks skiptir máli hvernig kennarinn bregst við óvæntum 

uppákomum sem geta orðið innan bekkjarins (e.reactive discipline).  

Tafla 5. Þriggja þátta líkan Wormelis (Wormeli, 2003). 

Gagnvirkur agi (e. interactive 
discipline): 

Fyrirbyggjandi agi (e. proactive 
discipline): 

Viðbragðsagi (e. reactive 
discipline):  

Samband kennara og nemanda. Undirbúningur kennarans. Hvernig kennarinn bregst við 
óvæntum uppákomum. 

Viðmót kennarans gagnvart 
nemandanum. 

Kennsluaðferðir.  

 Námsumhverfið.  

 

Með því að stjórna agamálum bekkjarins er kennarinn einnig að skapa nemendum 

vinnufrið sem eykur námsárangur (Marzano, Marzano og Pickering, 2003). Séu vinnureglur 

kennarans óljósar og venjurnar slæmar ýtir það undir slæman bekkjaranda sem getur skapað 

agavandamál. Sé stjórn kennarans veik eða of þrúgandi skapast neikvætt andrúmsloft innan 

skólastofunnar (Roland og Vaaland, 2001). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er kennurum uppálagt að vera með skýrar 

reglur í skólastofunni og hafa þær staðsettar þannig að nemendur sjái þær. Til þess að auka 
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líkur þess að nemendur fari eftir reglunum er stungið upp á því að þeir útbúi þær í 

sameiningu og það skuli þá gert í samstarfi við kennarann. Með því móti finna nemendur að 

kennarinn tekur mark á þeim og hlustar á viðhorf þeirra og skoðanir. Slík vinnubrögð 

kennarans hafa jákvæð áhrif á skólabraginn (Charles, 2008). Kennarinn sér til þess að 

reglurnar séu við hæfi og að þar sé notað jákvætt orðalag. Þar kemur einnig fram að það 

þurfi að kenna bekkjarreglurnar eins og hvert annað námsefni og nýta þær aðstæður sem 

upp kunna að koma hverju sinni til að hamra á þeim (Charles, 2008).  

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) sem náði til allra 

grunnskóla Reykjavíkur, gefur til kynna að góður skólabragur hafi fyrirbyggjandi áhrif hvað 

agavandamál snertir. Eins getur það haft fyrirbyggjandi áhrif gegn einelti (Roland og Vaaland, 

2001). Í rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2006) kemur einnig fram að megin þorri nemenda 

hagi sér almennt vel eða allt að 90% barna. Hins vegar virðist hegðunarvandinn oftar vera 

bundinn við drengi en stúlkur þar sem fjórir drengir á móti hverri stúlku stríða við erfiða 

hegðun. Þar kemur einnig fram að góður skólabragur og jákvæð viðhorf starfsfólks til 

nemenda og foreldra sé einkennandi fyrir þá skóla þar sem hegðunarvandi mældist minnstur 

(Ingvar Sigurgerisson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Kennarar beita ýmsum ráðum til þess að 

halda góðum aga innan bekkjardeilda sinna og stuðla þannig að góðum skólabrag. Þeim 

leiðum verða gerð nokkur skil í kafla 2.5.5, en þar er fjallað um SMT- styðjandi skólafærni, 

Uppbyggingarstefnuna, ART félagsfærniþjálfun og Olweusaráætlunina.  

2.4.4 Uppbyggileg samskipti kennara og nemenda 

Samkvæmt lögum um grunnskóla á hver nemandi að hafa umsjónarkennara sem fylgist með 

velferð hans og er í samskiptum við hann varðandi nám, persónuleg mál og líðan (91/2008). 

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) beina sjónum sínum að samskiptum kennara 

við nemendur. Þar kemur fram að kennarar sækist gjarnan eftir því að vera í sem 

jákvæðustum samskiptum við nemendur sína. Þeir leitist við að láta þau samskipti 

einkennast af trausti, virðingu og væntumþykju þannig að þau ýti undir öryggiskennd 

nemenda. Margir kennarar leggi einnig áherslu á þætti á borð við hlýju, einlægni, vináttu, 

heiðarleika og réttsýni. Þetta rímar við þær hugmyndir sem birtast í bók Ian Morris (2009) 

þar sem hann segir mikilvægt að samskipti barna og kennara séu hlý og opin og laus við 

kaldhæðni, neikvæðni og skammir. Rannsóknir sýna jafnframt að þegar samskipti kennara og 

nemenda einkennast af gagnkvæmri virðingu eflist sjálfsvirðing og sjálfstraust nemenda og 

félagslegt öryggi þeirra í skólanum eykst. Þannig verður uppbyggjandi framkoma kennara 

sem einkennist af virðingu og umhyggju mikilvægur liður í því að efla félagshæfni og 

tilfinningaþroska nemenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Að sama skapi er mikilvægt að 

kennarar sýni nemendum sínum einlægan áhuga, hrósi þeim og gæti auk þess að radd-

beitingu sinni. Það eflir einnig góð samskipti og vellíðan nemenda ef kennarinn beitir virkri 



 

36 

hlustun í samskiptum sínum við þá (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) og ennfremur skiptir máli að 

andrúmsloftið í skólastofunni sé með þeim hætti að nemendum líði vel (Erla Sif 

Magnúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Opin samskipti á milli kennara og nemenda sem 

eru laus við árekstra virðast auka aðlögunarhæfni nemenda að skólastarfinu um leið og það 

virðist skipta máli hvernig nemendur upplifa tilfinningalegan og námslegan stuðning 

kennaranna sinna bæði hvað varðar félagslega aðlögun og gengi í námi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þegar væntumþykja myndast á milli kennara og nemanda eykst 

vellíðan nemandans í skólanum og áhuginn á náminu vex. Umhyggja kennarans getur því 

gegnt ríkulegu kennslufræðilegu hlutverki (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) og haft jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda (Noddings, 2002). Af þessu má ráða að framkoma, áhugi og 

umhyggja kennarans skipti miklu máli þegar kemur að viðhorfum nemenda til ýmissa þátta í 

skólanum.  

Til þess að leitast við að tryggja sem farsælust tengsl á milli kennara og nemenda geta 

kennarar metið eigin samskipti við nemendur með ýmsu móti. Dæmi um það er huglægt mat 

kennarans þar sem hann sest yfir bekkjarlistann og ígrundar eigin samskipti við hvern 

nemanda fyrir sig. Síðan gefur hann samskiptum sínum við hvern nemanda einkunn (sjá töflu 

6). Ef fleiri en einn starfsmaður skóla kemur að hverju barni er mælt með því að allir 

starfsmenn sem umgangast barnið meti sín samskipti einnig og beri niðurstöður sínar saman.  

Tafla 6. Kennarar leggja mat á samskipti við nemendur (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018). 

Nafn barns Kennari 1 Kennari 2 Kennari 3 Kennari 4 

Anna +2 +3 +3 +4 

Ásgeir +5 +4 +4 +5 

Birna +1 +1 0 +1 

Björn -4/+4 -3 -2 +2 

 

Með þessu móti er hægt að koma auga á ef eitthvað barn er í erfiðum samskiptum við alla 

kennara og starfmenn og einnig ef eitthvað barn virðist vera öllum gleymt og týnt. Með 

þessu móti getur starfsfólk skólanna gert áætlun um að laga samskiptin og komið málum í 

jákvæðari farveg þar sem þess er þörf (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018).  

2.4.5 Sjálfræði nemenda 

Í lögum um grunnskóla er kveðið á um að nemendur eigi að geta haft svigrúm til sjálfsræðis 

varðandi viðfangsefni sín í skólanum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr., 24.gr. og 26.gr.).  

Réttur til sjálfræðis (e.autonomy support) snýr að farsældarþáttum (e.eudaimonism) 

velferðar (Ryan og Deci, 2000). Hún skiptist í þrjá grunnþætti sálfræðilegra þarfa: Sjálfræði 

(e. autonomy), hæfni (e. competence) og tengsl (e. relatedness). Þörfum sjálfræðis hefur 
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verið fullnægt þegar athafnir eru í samræmi við vilja einstaklinga. Þá hefur þörfinni fyrir 

hæfni verið uppfyllt þegar einstaklingarnir finna að erfiði þeirra hefur borið árangur. Og að 

síðustu hefur þörfinni fyrir tengsl verið fullnægt þegar einstaklingur er í nánum og jákvæðum 

samskiptum við aðra (Ryan og Deci, 2000). 

Í doktorsrannsókn sinni skoðaði Ingibjörg Kaldalóns (2015) sjálfræði (e. autonomy 

support) nemenda. Rannsóknin náði til 7.-10 . bekkinga í 14 grunnskólum og kennara í 

miðstigi og í unglingadeild í 20 skólum. Markmiðið var að skoða hvaða þættir styddu við 

sjálfræði nemenda og hvaða þættir hindruðu það. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

hægt var að merkja tengsl á milli stuðnings við sjálfræði nemenda og velferðar þeirra. Hins 

vegar virðist sjálfræði nemenda vera lítið í íslenskum skólum og í engu samræmi við það sem 

kveðið er á um í grunnskólalögum. Skólarnir eru þó ekki allir eins hvað þetta snertir og höfðu 

kennslu- og starfshættir þeirra áhrif á það hvernig þessum málum var háttað. Það virðist sem 

verkefnamiðað skólastarf þar sem kennararnir leggja áherslu á vinnuferli nemenda styðji 

betur við sjálfræði þeirra heldur en getumiðað skólastarf þar sem próf og samanburður er í 

hávegum hafður. Eldri nemendur virðast síður upplifa stuðning við sjálfræði en þeir yngri og 

þá drengir síður en stúlkur. Það sem helst virðist hindra stuðning við sjálfræði er ósveigjan-

legt skipulag og kröfur sem liggja í skólakerfinu. Slíkt skipulag gefur kennurum lítið svigrúm í 

þessum efnum. Af niðurstöðum má ráða að hugmyndafræðilegar hindranir standi í vegi fyrir 

stuðningi við sjálfræði. Svo virðist sem hugmyndin um fræðslu sem meginmarkið náms og 

getumiðuð skólamenning hindri þennan stuðning (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015).  

Svo virðist sem ákveðinn veikleiki sé í íslensku skólakerfi þegar kemur að þessum þætti 

velferðar þrátt fyrir fyrirmæli um annað í grunnskólalögum og lítur út fyrir að vandinn liggi í 

fyrirkomulagi kennsluhátta.  

2.4.6 Gott foreldrasamstarf 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er kveðið á um að gott samstarf skuli vera á milli heimila 

og skóla (91/2008). Aðalnámskrá grunnskóla undirstrikar slíkt samstarf en þar segir að 

velferð barna og námsframvinda þeirra byggist að miklu leyti á stuðningi foreldra og góðu 

samstarfi þeirra við skólann. Foreldrar eigi að gæta hagsmuna barna sinna í skólanum og 

veita honum viðeigandi upplýsingar. Þar segir ennfremur að gagnkvæm upplýsingagjöf og 

samráð sé forsenda fyrir því að skólastarfið verði árangursríkt. Skólarnir bera ábyrgð á því að 

koma samstarfinu á og halda því við alla skólagönguna (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011).  

Það er því ljóst að í foreldrum getur legið mikill félagsauður sem skiptir miklu máli þegar 

kemur að samskiptum heimilis og skóla og er slíkur stuðningur talinn geta leitt til betra 

uppeldis og ýtt undir meiri gæði í menntun barna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Því skipta 
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viðhorf og áhugi foreldranna töluverðu máli. Rannsóknir sýna að þegar samskipti milli 

foreldra og skóla eru góð hefur það jákvæð áhrif á skólastarfið. Nemendum líður betur, hafa 

meira sjálfstraust, sýna betri námsárangur og mæta betur í skólann (Erla Sif Magnúsdóttir og 

Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017; Ingvar 

Sigurgerisson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Nanna Kristín Christiansen, 2011). Rannsókn 

Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016) á námsframvindu nemenda með 

námsörðugleika gefur til kynna að áhugi og stuðningur foreldra geti skipt sköpum þegar 

kemur að þeim stóra áfanga að ljúka námi úr framhaldsskóla og er verndandi þáttur gegn 

brottfalli (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

Samstarf skólans við foreldra ætti að byggjast á þremur samstarfsþrepum að mati Nönnu 

Kristínar Christiansen (2011) en þrepin má sjá á töflu 7. 

Tafla 7. Þrjú þrep í foreldrasamstarfi (Nanna Kristín Christiansen). 

1. þrep Upplýsingamiðlun skólans til foreldra er almenns eðlis og varðar skólastarfið sjálft og fer fram 
í gegnum tölvupóst, á fundum og með fréttabréfum. 

2. þrep Samtal við foreldra um það sem viðkemur þeirra barni og þeim þáttum skólastarfsins sem að 
því snýr. Samskiptin eru á persónulegri nótum. Kennarinn hlustar á raddir foreldra. 

3. þrep Kennari og foreldrar sameinast um ákvarðanir þar sem þeir vinna saman að ákveðnum 
markmiðum. 

Samstarfsþrepin lýsa því hvernig samskipti við foreldra ganga frá hinu altæka, þar sem 

samskiptin eru almenns eðlis og á við um alla nemendur bekkjarins, til sértækari mála sem 

varða samskipti vegna einstaka barns og ákvarðanir sem því tengjast.  

2.4.7 Mikilvægi jákvæðra og styðjandi félagstengsla 

Þegar horft er til þátta sem stuðla að jákvæðum félagstengslum má velta fyrir sér hvort 

kemur á undan; félagsfærni einstaklingsins sem laðar að sér aðra sem hann getur átt í nánum 

samskiptum við eða að umhverfi hans sé á þann hátt styðjandi að aðrir hlúi að honum 

(Boniwell, 2012). 

Svo virðist sem fjölmargar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið í gegnum tíðina bendi 

til þess að eitt af því sem hefur einna mest áhrif á líf fólks, hamingju þess og heilsu séu gæði 

tengsla þess við aðra. Fólk sem á í góðum tengslum við aðra er marktækt hamingjusamara en 

hinir sem ekki eru svo lánsamir (Baumgardner og Crothers, 2010). Skýrsla sem unnin var af 

breska vísindaráðinu er dæmi um slíka rannsókn. Þar eru félagsleg tengsl sett efst á lista yfir 

þætti sem efla velferð fólks (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008). Annað 

dæmi um slíkt eru kenningar sem Baumeister og Leary (1995) byggðu á grundvelli rannsókna 

um þörf fólks fyrir það að tilheyra öðrum. Þeir komust að því að skortur á tíðum, styðjandi og 

jákvæðum tengslum við annað fólk geti haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar hvort 

heldur sem litið er til andlegrar eða líkamlegrar heilsu. Skortur á slíkum tengslum komi einnig 



 

39 

fram í hegðunarmynstri einstaklinga sem séu mun líklegri til þess að lenda í vandræðum með 

félagslega aðlögun og leiðast inn á braut afbrota. Slíkur skortur virðist samkvæmt þessum 

niðurstöðum geta haft áhrif á vitsmunalega getu fólks og skapað alvarleg tilfinningaleg 

vandamál sem spannað geta allt frá átröskunum til sjálfsvíga (Baumeister og Leary, 1995). 

Svo djúpt taka þeir í árinni að þeir telja að þörfin fyrir það að tilheyra sé ein af veigamestu 

grundvallarþörfum mannlegs lífs. Fólk hafi því sterka löngun og jafnvel líffræðilega þörf til 

þess að mynda og viðhalda persónulegum og nánum tengslum við aðra. Í grein þeirra kemur 

jafnframt fram að þeir telji niðurstöður sínar afgerandi þar sem fjölmargar viðamiklar 

empirískar rannsóknir styðji þessa kenningu (Baumeister og Leary, 1995). Þessu til viðbótar 

má nefna aðrar rannsóknir sem sýna að þeir sem eru í góðum tengslum við aðra veikjast 

sjaldnar og eru líklegri til að lifa lengur en þeir sem ekki eru í góðum félagslegum tengslum 

(Cohen og Gottlieb, 2000). Svo virðist þó vera að tíðni samskipta þar sem fólk hittist í eigin 

persónu skipti ekki eins miklu máli og gæði samskipta og tengsla þegar kemur að líðan 

einstaklinga (Miell og Croghan, 1996). Skortur á góðum félagslegum tengslum við aðra eða 

það að vera í tengslum sem einkennast af átökum getur skapað einmanaleika, þunglyndi, 

persónulegar þjáningar og óhamingju (Reis og Gable, 2003) og á þetta einnig við um börn 

(Embætti landlæknis, 2016).  

Til eru ýmsar ólíkar leiðir sem kennarar geta farið til þess að meta þau félagstengsl sem 

nemendur þeirra eru í. Tengslakannanir eru lagðar fyrir nemendur þar sem þeir skrifa sjálfir 

með hverjum þeir vilja helst vera. Síðan geta kennarar einnig lagt huglægt mat á það hver 

félagsleg staða hvers nemenda í bekknum er (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018). Þar geta 

kennarar athugað með hvaða hætti nemendur raðast í þá fjóra flokka sem sýndir eru á mynd 

4. Þessir flokkar eru byggðir á rannsóknum Elizabeth A. Laugeson (2013) sem snúast um 

jafningjasamþykki. Þar kemur fram að um það bil 15% barna í bekk eru týnd eða gleymd 

félögum sínum og 15% barna er hafnað af ýmsum ástæðum.  

Kennarar eru hvattir til þess að meta hópinn sinn og gera ráðstafanir til þess að koma 

þeim börnum sem eiga undir högg að sækja inn í hópinn og er það gert með ýmsu móti svo 

sem með því að para saman börn sem eiga fáa eða enga vini eða með því að efla félasgfærni 

þeirra (Laugeson, 2013; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018).  
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Mynd 4. Nemendur flokkaðir eftir félagslegri stöðu (Laugeson, 2013). 

Að framansögðu er ljóst að gæði félagslegra tengsla skipta miklu máli þegar kemur að 

velferð nemenda enda virðist vera um grundvallaratriði að ræða þegar kemur að heilbrigði 

og velferð grunnskólanemenda.  

2.5 Siðferði og tilfinningastjórnun 

Eins og fram hefur komið eru uppbyggjandi og styðjandi félagstengsl talin grundvallarþáttur 

heilbrigðis og velferðar. Félagsleg velferð snertir persónuleg og félagsleg tengsl fólks. Til þess 

að geta átt góð tengsl við aðra er hjálplegt að hafa skilning á siðferðislegum reglum og 

gildum (Goldstein, 1988). Þar spilar meðal annars inn í hæfni einstaklingsins til tilfinninga-

legrar og vitrænnar sjálfsstjórnunar (McClelland, Ponitz, Messersmith og Tominey, 2010). Í 

köflunum hér fyrir neðan verður skyggnst inn í það hvernig tilfinningar og gildi spila saman 

og geta verið hjálplegir leiðarvísar í gegnum lífið. 

2.5.1 Dygðir, gildi og skapgerðarmenntun 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles setti fram kenningu um eðli siðferðisins og hvaða hlut-

verki dygðir gegna í því sem skilgreina má sem farsælt líf. Hann lagði fram hugmyndir um 

sjálfsaga og hinar ýmsu dygðir sem stjórna hegðun fólks (Aristóteles, 1995). Dygðasiðfræði 

Aristótelesar virðist nátengd hugmyndum jákvæðrar sálfræði sem nú er farin að ryðja sér til 

rúms í íslensku menntakerfi ef miða má við nýja námslínu innan Menntavísindasviðs sem ber 

heitið Jákvæð sálfræði í uppeldi og menntun (Háskóli íslands, 2019).  

Í jákvæðri sálfræði má finna ríka áherslu á dygðir sem að mati heimspekingsins Kristjáns 

Kristjánssonar getur orðið skólakerfinu góð lyftistöng fyrir siðferðis- og skapgerðarmenntun 

Í meðallagi vinsæl

55%

Vinsæl
15%

Hafnað
15%

Týnd/gleymd
15%

Flokkun nemenda eftir félagslegri stöðu
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(e. Character Education) (Kristján Kristjánsson, 2011). Mikilvægi slíkrar menntunar felst ekki í 

frammistöðu náms eða í öðrum ytri þáttum heldur beinist hún að innri þáttum (e. intrinsic 

value) sem hafa það að markmiði að gera nemendur færari í því að stefna lífi sínu í átt að 

velferð og hamingju. Inni í því felst til dæmis sá möguleiki að geta notað siðvit sitt til þess að 

beina menntun sinni í farsæla átt (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Til þess að verða farsæll, líða 

vel og njóta hamingju þarf einstaklingurinn að búa yfir ákveðnum siðferðisþroska og kunna 

að leggja rækt við siðferðilegar dygðir sínar (Kristján Kristjánsson, 2016).  

Þegar rætt er um siðferðislegar dygðir er rétt að nefna að sálfræðingarnir og forvígis-

menn jákvæðrar sálfræði, Peterson og Seligman, framkvæmdu viðamikla rannsókn í leit að 

sammannlegum dygðum sem gengju þvert á menningarheima. Í rannsókninni fundust sex 

siðferðisdygðir sem sjá má á töflu 8. Þessum dygðum fylgdu síðan 24 skapgerðarstyrkleikar á 

borð við þrautseigju, skynsemi, kímnigáfu og gætni (Peterson og Seligman, 2004).  

Tafla 8. Sex sammannlegar siðferðisdygðir (Seligman o.fl., 2005). 

Viska (e. virtue of wisdom). 

Kjarkur (e. virtue of courage). 

Mannúð (e. virtue of humanity). 

Réttlæti (e. virtue of justice). 

Hófsemi (e. virtue of temperance). 

Andlegur þroski (e. virtue of transcendence). 

 

Þegar horft er til þessara þátta má sjá að manneskja sem hefur engin gildi á erfitt með að 

taka framförum í lífinu. Líf án lífsgilda er ófullkomið (Morris, 2009) því manneskjan sveiflast 

þá á milli ofnotkunar eða vannýtingar dygða sinna eða skapgerðarstyrkleika (Niemiec, 2017). 

Sem dæmi má nefna dygðina kjark. Ef hún er ofnotuð eða vannýtt verður hún löstur. 

Lösturinn í því samhengi er þá fífldirfska þar sem kjarkurinn er ofnotaður en verður hugleysi 

ef hann er vannýttur (Niemiec, 2017). Af þessu má ráða að ofnotkun eða vannýting þessara 

þátta geti komið einstaklingum og samfélögum illa þar sem slíkt er líklegt til að skapa óstjórn 

eða slæm samskiptamynstur og jafnvel vanlíðan eins og Íslendingar fengu að kenna á með 

stefnuleysi sínu í þeim efnum í hruninu eftir góðærið 2007 (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Því 

má líta á siðferðis- og skapgerðarmenntun sem lið í því að stuðla að hamingju og farsæld 

nemenda (Kristján Kristjánsson, 2016).  

Hugtakið dygðalæsi (e. virtue literacy) felst í því að geta beitt siðferðislegri dómgreind í 

ýmsum aðstæðum þar sem einstaklingurinn vegur og metur ólík gildi og getur tekið 

siðferðislega afstöðu (Arthur, Kristján Kristjánsson, Harrison, Sanderse og Wright, 2017) Því 

er mikilvægt að efla siðvit (g. froenesis) eða siðferðislega dómgreind einstaklinga (Kolbrún Þ. 
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Pálsdóttir, 2017). Til þess að aðstoða nemendur við að efla dygðalæsi sitt má efla orðaforða 

þeirra hvað dygðahugtök varðar. Einnig mætti leggja fyrir þá verkefni þar sem þeir beita 

þeim hugtökum. Með því styrkjast þeir í því að nýta eigin dygðir og geta frekar tekið 

siðferðilega afstöðu til hluta sem upp kunna að koma (Arthur o.fl., 2017). Sem dæmi um slíka 

leið má nefna námsefnið Knightly Virtues en það var samið og framleitt af Jubilee Center í 

Birmingham og hefur verið notað við kennslu meira en 5000 nemenda í 100 skólum í 

Bretlandi undanfarin ár (Arthur, Carr, Wartnaby og Hayes, 2012). Þar eru nemendur látnir 

spreyta sig á vinnu með ýmis gildi og fá tækifæri til að kynnast margbreytilegum leiðum til 

þess. Markmiðið er að þeir þrói siðvit sitt og jákvæða skapgerðarstyrkleika. Eins fá þeir 

tækifæri til að ígrunda hvers konar manneskjur þeir vilji vera og átti sig á því hvað þeir þurfi 

að bæta í eigin fari (Arthur o.fl., 2012). Rannsóknir sýndu að þau börn sem unnu með efnið 

juku orðaforða sinn og urðu færari um að tjá sig um þau gildi sem kennd voru og skildu betur 

en börn úr samanburðarhópnum út á hvað þau gengu. Með þessari fræðslu og æfingum 

fengu þau markvissa leið til þess að skoða eigin gildi og skapgerðarstyrkleika og veikleika 

(Arthur o.fl., 2012). Kennarar, foreldrar og nemendur sem rætt var við í rannsókninni, sáu 

gildaorðaforðann sem fylgdi námsefninu sem lykilatriði í þróun skapgerðarstyrkleika og töldu 

hann geta hjálpað nemendum við að þekkja eigin gildi og að átta sig á gildum annarra. Af 

rannsókninni mátti einnig ráða að 9-11 ára börn geta nýtt sér hugmyndir um gildi í rituðu 

máli og fært það yfir í það samhengi sem þau sjálf eru í hverju sinni. Þar að auki sýndi 

rannsóknin að hegðun ákveðinna nemenda lagaðist við það að fara í gegnum fræðslu af 

þessu tagi (Arthur o.fl., 2012). 

Skólar hér á land virðast fara nokkrar leiðir í skapgerðarmenntun nemenda sinna bæði 

með formlegum og óformlegum hætti (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Sú leið sem myndi 

flokkast sem formleg væri lífsleiknin sem er tilvalinn vettvangur fyrir slíkt nám en samkvæmt 

rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2010) virðast lífsleiknitímarnir oft vera notaðir í eitthvað 

annað og það lítur út fyrir að nokkuð óljóst sé í hugum kennara í hvað eigi að nýta þessa tíma 

(Aldís Yngvadóttir, 2010). Niðurstöður Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2017) gefa til kynna að 

lífsleiknin hafi ekki náð að festa sig nægilega vel í sessi í íslensku skólakerfi þótt skólastjórar 

og kennarar séu jákvæðir gagnvart greininni. Þrátt fyrir það hafa um 70% íslenskra 

grunnskóla sett sér markmið og áherslur í lífsleikni en eingöngu 18% þeirra hafa gert sér 

kennsluáætlanir í þeirri námsgrein (Íris Dögg H. Marteinsdóttir, 2017).  

2.5.2 Tilfinningar og hlutverk þeirra 

Tilfinningar gegna tveimur grunnhlutverkum í tilveru fólks: Annað er að draga það að hlutum 

sem eru góðir fyrir það og hitt er að draga fólk frá skaðlegum hlutum. Tilfinningarnar gefa 

hinum vitiborna hluta heilans upplýsingar sem hann vinnur síðan úr. Með þessu móti starfa 

vitsmunir og tilfinningar saman (Goleman, 2000). 
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Talið er að grunntilfinningarnar séu átta talsins: Reiði, ótti, hryggð, ánægja, ást, 

andstyggð, skömm og undrun (Hefferon og Boniwell, 2011; Morris, 2009). Þær gefa til kynna 

hvort fólk sé í hættu og benda því á það að nauðsynlegt sé að bregðast við einhverju. Ef 

tilfinningarnar eru hunsaðar getur það leitt til þess að fólk stofni lífi sínu í hættu. Þess vegna 

er mikilvægt að átta sig á hlutverki neikvæðra tilfinninga. Tilfinningar á borð við ótta geta 

hjálpað fólki að forðast þætti sem ógna velferð þess og því má segja að það að meðtaka 

neikvæðar tilfinningar sem leiðarvísa í lífinu geti flokkast undir hatt farsældarhyggju 

(Seligman, 2002). 

Tilfinningum má einnig skipta í neikvæðar tilfinningar og jákvæðar tilfinningar. Nei-

kvæðar tilfinningar eru í raun öryggistilfinningar. Þegar fólk skynjar hættu eða ógn virkjast 

boðefni sem valda kvíða, streitu, sjálfsgagnrýni og óöryggi (Peterson, 2006). Jákvæðum 

tilfinningum má hins vegar skipta í þrjá hluta: Í fyrsta lagi eru það örvandi jákvæðar 

tilfinningar, í öðru lagi slakandi jákvæðar tilfinningar og í þriðja lagi eru það jákvæðar öryggis 

tilfinningar (Peterson, 2006) sem hafa það hlutverk að vekja með fólki neikvæðar kenndir 

sem geta bjargað lífi þess. Sem dæmi má nefna að þegar fólk upplifir ótta við ógnvænlegar 

aðstæður getur það forðað sér frá hættu (Goleman, 2000). Tilfinningarnar tengjast því 

ákveðnum aðstæðum eða atburðum og vakna eftir að fólk hefur brugðist líkamlega við þeim. 

Þótt atburðir hafi þessi áhrif á tilfinningarnar er ekki þar með sagt að allir bregðist við sömu 

hlutum á sama hátt. Þar spila ótal margir aðrir þættir inn í eins og til dæmis skapgerð 

einstaklingsins (Hefferon og Boniwell, 2011). 

Vegna neikvæðrar skekkju (e. negative bias) sem mannkynið hefur fengið í arf frá 

forfeðrum steinaldarinnar hneigist fólk frekar til neikvæðni en jákvæðni og stundum virðist 

það ekki gera greinarmun á raunverulegum hættum og óþægilegum hugsunum eða vondum 

minningum (Williams og Penman, 2018). Þetta getur komið sér illa þar sem líkaminn bregst 

stundum harkalega við áreitum sem eru ekki lífshættuleg. Fólk hefur yfirleitt ekki mikla þörf 

fyrir þetta sterka varnarkerfi heilans í nútíma vestrænu samfélagi þar sem engin villidýr ógna 

og þarf því að æfa leiðir sem styrkja jákvæðniviðbrögðin (Peterson, 2006). 

Kenning Barböru Fredrickson (2001) „Breikka og byggja - kenningin um jákvæðar 

tilfinningar“ (e. Broaden and build theory of positive emotions), byggir á niðurstöðum 

rannsókna hennar á því hvernig jákvæðar tilfinningar hjálpa fólki við að byggja upp sálrænan 

og félagslegan styrk og hvernig þær auka færni þess til að eiga í góðum félagslegum tengslum 

við aðra (Fredrickson, 2001). Samkvæmt þessum rannsóknum virðast jákvæðar tilfinningar 

bæta líkamlega og andlega heilsu fólks, auka færni þess til að takast á við mótlæti og hafa 

jafnframt áhrif á vitsmunalega færni.  

Fredrickson telur að því meira sem fólk upplifir af jákvæðum tilfinningum þeim mun 

víðari sjóndeildarhring fái það. Það byggi þannig upp aukna félagslega, vitræna og líkamlega 
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færni og verður meira skapandi og afkastameira (Fredrickson, 2001). Fredrickson gerði 

tilraun á tveimur hópum fólks sem áttu að leysa flókið verkefni. Annar hópurinn fékk að 

horfa á fyndið myndband áður en það leysti úr verkefninu. Hinn hópurinn fékk ekki að horfa 

á neitt slíkt. Fólkið sem fékk að horfa á fyndna myndbandið var jákvætt og glatt eftir það og 

gekk mun betur að leysa verkefnið en samanburðarhópnum. Af þessari tilraun dró 

Fredrickson þá ályktun að það geti verið hjálplegt að koma sér í jákvætt tilfinningaástand 

áður en hafist er handa við að leysa flókin verkefni. Hér byggir hún hugmyndir sínar á því að 

sældartilfinningar (e. hedonic) efli getu fólks til að leysa úr verkefnum (Kristján Kristjánsson, 

2011). Þau jákvæðu boðefni heilans sem losna úr læðingi við slíkar sældartilfinningar geta því 

gert einstaklinga meira skapandi og líklegri til þess að sjá fleiri en eina leið til lausnar. Jákvæð 

líðan eykur næmni fólks á svo margvíslegan hátt. Þannig hefur jákvæð tilfinning tilhneigingu 

til að bæta við sig fleiri jákvæðum tilfinningum og gjörðum en þessu er hins vegar öfugt farið 

við neikvæða líðan (Fredrickson, 2001). 

Taugasérfræðingurinn Antonio Damasio, talar um tvær gerðir tilfinninga; frumtilfinningar 

annars vegar og annars stigs tilfinningar hins vegar (Damasio, 2005). Frumtilfinningarnar eiga 

upptök í randkerfi heilans en það er staðsett efst í heilastofninum og stjórnar allir 

grunnstarfssemi líkamans. Þetta kerfi hefur einnig það hlutverk að framkalla viðbrögð þegar 

ógn steðjar að og býr líkamann þá undir flótta. Við það eykst blóðflæðið til stærstu vöðva 

líkamans og skilningarvitin verða næmari. Viðbrögðin verða snör og einstaklingurinn stekkur 

ósjálfrátt frá yfirvofandi hættu (Damasio, 2005). Þetta tengist hinu sympatíska kerfi heilans 

eða hinu svo kallaða streitukerfi sem stjórnar viðbrögðum fólks þegar það er í hættu statt. 

Þessi viðbrögð eru oft kölluð „hrökkva eða stökkva“ (e. fight, fligt or freeze). Hér er 

möndlungurinn í hlutverki stjórnanda sem er í stöðugri viðbragðsstöðu. Hans verkefni er að 

fylgjast með hvort hætta sé á ferðum og ef hann telur að eitthvað sé ekki í lagi bregst hann 

við í skyndi og sendir boð út til allra hluta heilans sem bregðast við og hormón taka að flæða 

um líkamann sem gera honum kleift að stökkva til án umhugsunar (Goleman, 2000).  

Annars stigs tilfinningar eða félagslegar tilfinningar verða til þegar heilastúkan sendir boð 

til framennisbarkarins sem sér um viðbrögð við tilfinningalegu áreiti eða geðhrifum. Hans 

hlutverk er að ná stjórn á tilfinningunum og snúa þeim til betri vegar ef þess þarf (Damasio, 

2005). Tengt þessu er hið svo kallaða parasympatíska kerfi sem stýrir hjartslætti og 

andardrætti og sér um að róa líkamann þegar hættan er liðin hjá (Freeman, Dewey, Hadley, 

Myers og Froelicher, 2006). 

Þótt heilinn sé í stöðugri mótun ævina á enda er talið að hann nái fullum þroska um það 

bil við 25 ára aldur (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Af því má draga þá ályktun að mikilvægt 

sé að börn og unglingar fái tækifæri til þess að æfa sig í að beita mismunandi aðferðum við 
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að ná stjórn á tilfinningum sínum því það að ná góðri tilfinningalegri sjálfstjórn getur komið 

sér vel í félagslegu samhengi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017).  

2.5.3 Siðferði og tilfinningar 

Tilfinningar gegna stóru hlutverki þegar kemur að velferð fólks. Þær snerta ekki einungis 

líðan þess heldur einnig siðferði (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; Morris, 2009). Það að geta 

talað um tilfinningar sínar við aðra styrkir félagstengsl fólks. Ástæða þess er líklega sú að það 

að ræða um tilfinningar eykur líkurnar á því að fólk fyllist tilfinningu um nánd, samhygð og 

væntumþykju og upplifi því meiri hamingju og betri lífsgæði (Goleman, 2000). Fólk á 

misjafnlega auðvelt með að tala um tilfinningar sínar og skilja tilfinningar annarra en slíkt er 

hægt að æfa (Goleman, 2000). Markmiðið með slíkum æfingum væri að auka félagsfærni og 

félagsleg tengsl og þar með velferð. Hluti af sjálfsþekkingu og sjálfsvitund snýst um að þekkja 

tilfinningar sínar (Morris, 2009). Það er því mikilvægt að þekkja þær en um leið að kunna að 

stýra þeim (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017).  

Heimspekingurinn Immanuel Kant hafði þá hugmynd að það ætti ekki að blanda 

siðferðilegum ákvörðunum saman við tilfinningar (Morris, 2009). Hins vegar hafa 

taugarannsóknir sýnt að siðferði og tilfinningar tengjast saman þar sem tilfinningarnar segja 

til um hvort forðast eigi fyrri reynslu eða endurtaka hana. Framennisbörkurinn sem er hinn 

hugsandi hluti heilans, býr yfir þeirri færni að ígrunda tilfinningarnar og ákveða viðbrögðin 

við þeim. Hann beinir fólki frá endurteknum mistökum og eru tilfinningarnar líkamlegir 

vegvísar í því samhengi (Damasio, 2005). Þegar einstaklingar verða meðvitaðir um 

tilfinningar sínar geta þeir valið hver viðbrögðin eiga að vera og tekið mið af fyrri reynslu og 

því sem er að gerast í umhverfinu (Damasio, 2005) sem getur verið hjálplegt þegar unnið er 

að því að mynda góð og gefandi tengsl við aðra (Morris, 2009).  

Þegar tilfinningar eru skoðaðar sérstaklega kemur í ljós að þær eiga það til að verða 

sterkari því lengur sem við upplifum þær. Þess vegna er mikilvægt að kunna að beita 

aðferðum til þess að ná tökum á þeim sem fyrst. Það að grufla í neikvæðum hugsunum 

dregur slæmar tilfinningar á langinn. Það að grufla leysir því engan vanda. Það að hætta því 

og beina huganum annað getur hinsvegar reynst betur til að leysa vandann (Hackmann, 

Bennett-Levy og Holmes, 2011).  

2.5.4 Að sefa tilfinningarnar 

Tilfinningahættir eru ákveðnar skapgerðarhneigðir sem eru að hluta til erfðafræðilegir. Sem 

dæmi um þá má nefna óframfærni, áræðni, bjartsýni og þunglyndi (Goleman, 2000). 

Skapgerð fólks getur þó tekið breytingum alla ævina á enda (Goleman, 2000). Þau börn sem 

hafa myndað örugg tengsl við þá sem annast þau eru líklegri til að þróa með sér góða 

tilfinningahæfni síðar meir á ævinni. Þau læra um stjórnun tilfinninga strax á fyrstu árum ævi 



 

46 

sinnar og byrja fljótt að móta þá þætti. Þessir þættir hafa áhrif á samskipti þeirra við annað 

fólk. Börnin læra að hugga sjálf sig og sefa með því að sjá hvernig foreldrar þeirra gera þegar 

þeir hugga þau (Bolwby, 1969). Þannig geta þau lært hvernig þau sjálf geta dregið úr vondu 

skapi og erfiðum tilfinningum (Morris, 2009). Við það að sefa tilfinningarnar hægir 

parasympatíska taugakerfið á hjartslættinum og andardrátturinn róast (Freeman o.fl., 2006; 

Morris, 2009) .  

 Ein leið til þess að ná betri tilfinningastjórnun er að læra að beita núvitund. Í núvitund 

beinir einstaklingurinn huga sínum að tilfinningunum, tekur eftir þeim birtast og breytast og 

athugar hvar hann skynjar þær í líkamanum. Síðan samþykkir hann þær án fordóma eða 

mótstöðu. Núvitund er andstaðan við hugsunarleysi eða það sem minnir helst á það að vera 

á sjálfsstýringu. Hún er ákveðin tegund af hugaræfingum og með henni beinist athyglin að 

núinu. Kosturinn við hana er að það er hægt er að stunda hana í hvaða aðstæðum sem er 

þannig að hún getur nýst þegar á þarf að halda (Williams og Penman, 2018). Rannsóknir sýna 

að erfiðar tilfinningar eins og pirringur, kvíði og þunglyndi minnka við núvitundarhugleiðslu 

(Baer, Smith, Hopkins, Kreitemeyer og Toney, 2006) auk þess sem slík hugleiðsla dregur úr 

streitu og styrkir ónæmiskerfið (Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, 

Santorelli, ... Sheridan, 2003; Low, Stanton og Bower 2008). Núvitund getur auk þess kallað 

fram jákvætt tilfinningaástand en rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar hún er stunduð sést 

meiri heilavirkni í þeim hluta heilans sem tengist jákvæðum tilfinningum (Kabat-Zinn, 2005). 

Það getur komið sér vel því jákvæðar tilfinningar efla ýmsa góða eiginleika á borð við 

sköpunargáfu, námshæfni og útsjónarsemi (Fredrickson, 2001).  

2.5.5 Uppeldis – og menntastefnur í íslenskum grunnskólum 

Margir skólar á Íslandi hafa tekið upp heildstæð kerfi þar sem unnið er markvisst með 

samskiptamál og hegðun nemenda og fléttast þessi kerfi saman við skapgerðarmenntun og 

siðferðismótun þeirra. Þessi kerfi hafa það að markmiði að bæta samskipti innan skólanna og 

hafa góð áhrif á skólabraginn og líðan þeirra sem þar eru. Á bakvið þessi kerfi liggur þó ólík 

hugmyndafræði (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 

SMT – styðjandi skólarfærni (e. School Manegement Training) er það sama og oft er 

kallað PBS (e. Positive Behaviour Support) (Þuríður Sigurðardóttir, Anna María 

Frímannsdóttir, Margrét Sigmarsdóttir og Edda Vikar Guðmundsdóttir, 2018). Aðferðin 

byggist á kenningum atferlisstefnunnar (e. behaviourism) (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017) þar 

sem sýnileg tengsl milli orsaka og afleiðinga (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007) eiga að ýta undir mótun hegðunar nemenda (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2017). Samkvæmt þessari hugmyndafræði hefur hegðun afleiðingar. Hér er því einblínt á þá 

hugmynd að einstaklingurinn fái endurgjöf frá umhverfinu fyrir hegðun sína. Ef afleiðingin 



 

47 

veldur einstaklingnum vanlíðan er hann ólíklegur til þess að hegða sér aftur á sama hátt. Veiti 

hún honum hins vegar vellíðan er líklegt að hann hegði sér aftur með sambærilegum hætti 

(Dunlap, Sailor, Horner og Sugai, 2009). Í SMT er því fólgið umbunarkerfi sem er hugsað til 

þess að bæta hegðun ólíkra nemenda með samræmdum vinnubrögðum kennara og annars 

starfsfólks skóla og nær það til allra nemenda skólans og er notað í öllum rýmum hans og er 

þannig ætlað til að stuðla að jákvæðu andrúmslofti í skólasamfélaginu. Aðferðin er sögð 

andsvar við uppeldisaðferðir sem einkennast af beitingu valds en slíkar aðferðir eru líklegar 

til að ýta undir neikvæða hegðun og samskiptaerfiðleika. Eitt af markmiðum SMT er að koma 

í veg fyrir að slíkur vítahringur myndist (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; 

Dunlap og Fox, 2009). Með því er leitast við að vinna að jákvæðri hegðun nemenda sem gert 

er með því að leiðbeina þeim með endurgjöf (e. feedback) þegar þeir sýna rétta hegðun. 

Endurgjöfin er þá í formi miða eða umbunar sem bekkirnir safna sameiginlega og fá þá 

umbun eftir að ákveðnum fjölda miða hefur verið náð. Aðferðin var þróuð við háskólann í 

Oregon og telst gagnreynd (Þuríður Sigurðardóttir o.fl., 2018). Við leit fundust eingöngu tvær 

íslenskar rannsóknir á SMT. Þær eru nokkuð misvísandi. Önnur rannsóknin sýnir að aðferðin 

virðist hafa lítil áhrif á hegðun leikskólanemenda og að ekki hafi komið fram marktækur 

munur á milli leikskóla sem vinna samkvæmt SMT kerfinu og samanburðarleikskóla (Ingunn 

Brynja Einarsdóttir, 2012; Ólöf Tinna Frímannsdóttir, 2015). Hin rannsóknin sem gerð var í 

leik- og grunnskólum í Hafnarfirði sýnir hins vegar að skráðum hegðunarfrávikum hafi farið 

fækkandi eftir að þetta kerfi var tekið upp (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009). Erlendar rannsóknir á leikskólabörnum benda til þess að SMT dragi úr 

hegðunarvandamálum (Caldarella, Williams, og Wills, 2014 ; Menendez, Payne og Mayton, 

2008). SMT og aðrar aðferðir sem byggðar eru á atferlismótun sem byggist á 

umbunarkerfum hafa sætt nokkurri gagnrýni en Alfie Kohn (1993/1999) bendir á að 

fjölmargar rannsóknir vísi til þess að slík kerfi séu líkleg til að endast skammt og séu ólíkleg til 

að breyta hegðun barna nema til skamms tíma. Í versta falli geti þau gert börnin háð því að fá 

ytri umbun fyrir verk sín. Kohn segir að umbun og refsing séu í raun sitthvor hliðin á sama 

peningnum (Kohn, 1993/1999). 

Uppeldi til ábyrgðar sem öðru nafni er kallað Uppbyggingarstefnan (e. restitution), er 

notuð í fjölmörgum skólum hér á landi. Aðferðin er runnin undan rifjum Diane Gossen og 

byggir á öðrum grunnviðhorfum en atferlisfræðin. Gossen telur að uppeldi eigi ekki að vera 

hlýðniþjálfun heldur sé betra að vinna með innri hvatir nemenda. Með því er leitast við að 

efla ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn þeirra. Þeim er kennt að ræða um tilfinningar sínar og 

ígrunda þarfir sínar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Nemendur 

læra að taka sjálfstæðar og siðferðislegar ákvarðarnir um hegðun sína ef eitthvað hefur farið 

úrskeiðis. Slíkar ákvarðanir eiga sér stað með hjálp samtals við kennara eða annan 
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starfsmann skólans (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Nemandinn 

er hvorki skammaður, né er honum hótað, refsað eða umbunað. Hins vegar er hann spurður 

hvernig einstaklingur hann vilji vera og hvað hann þurfi að gera til þess að verða slík 

manneskja (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Gossen byggir aðferðina að hluta til á rannsóknum Eric Jensen (2005) á heilanum þar sem 

skoðað er hvernig námsgeta fólks rýrnar þegar það upplifir ógn. Skólaumhverfið geti verið 

ógnandi og streituvaldandi og því geti það haft áhrif á vitsmunahluta heilans og truflað 

rökhugsun og minni. Við þetta bætir Gossen hugmyndum geðlæknisins William Glassers 

(1992) sem taldi að hægt væri að fyrirbyggja sálræna erfiðleika fólks með því að fræða það 

strax í æsku um hverjar þarfir þess eru, hvernig tilfinningar virka og með hvaða hætti hægt sé 

að hafa stjórn á þeim. Samkvæmt hugmyndum Glassers liggur orsök sálrænna erfiðleika og 

hegðunarvandamála í því að fólk hafi ekki náð að uppfylla grunnþarfir sínar með jákvæðum 

hætti. Glasser flokkar grunnþarfirnar í eftirfarandi fimm flokka en Uppbyggingarstefnan 

byggir á þeim. 

Til að vera lífsglöð, hamingjusöm og andlega heil, þurfum við reglulega að uppfylla 

meðfæddar þarfir okkar fyrir:  

• Ást og umhyggju 

• Áhrifavald og stjórn 

• Frelsi og sjálfstæði 

• Gleði og ánægju  

• Öryggi og lífsafkomu 

(Glasser, 1992) 

Í skólunum er þetta útfært í svo kallaðan þarfahring þar sem áhersla er lögð á þætti sem 

tengjast umhyggju, stjórn, gleði og frelsi. Árangur Uppbyggingarstefnunnar hefur verið þó 

nokkuð mikið rannsakaður erlendis þar sem skoðuð er tíðni agabrota sem vísað er til 

skólastjóra og sýna bandarískar rannsóknir að verulega dró ú slíkum málum þar sem þessari 

stefnu er fylgt. Samkvæmt þeim drógust slík brot saman um 64% á þremur árum (Good, 

Grumley og Roy, 2003). Ekki fundust íslenskar rannsóknir á þessari nálgun. 

 ART félagsfærni – og reiðistjórnunarþjálfun (e. Aggression Replacement Training) 

byggist á hugrænni atferlismeðferð. ART hefur það að markmiði að einstaklingar geti skilið og 

náð stjórn á tilfinningum sínum til þess að geta átt í eðlilegum samskiptum við aðra (Kolbrún 

Þ. Pálsdóttir, 2017). ART félagsfærniþjálfunin er bæði hugsuð sem forvörn og meðferð. Til er 

ART fyrir ákveðna hópa einstaklinga sem meðferðarúrræði en líka sem leið sem kennd er inni 

í bekkjardeildum. Hún getur gagnast öllum en hún hefur þó sérstaklega reynst þeim vel sem 

eru mjög feimnir eða á einhvern hátt á eftir í þroska. Eins gagnast hún þunglyndum börnum 

og einhverfum (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Þá hefur hún einnig 
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verið notuð til að vinna með aðra þætti sem tengjast félagsþroska barna (Goldstein o.fl., 

1998). Það sem einkennir ART þjálfunina er að nemendur æfa sig í félagsfærni í 

raunverulegum aðstæðum og fá þannig tækifæri til að spreyta sig á því sem þeir eru að læra 

hverju sinni. Þeir fá dæmi sem sýna hvernig á að hegða sér í kringumstæðum og æfa sig 

síðan með hlutverkaleikjum og umræðum. Tekin eru dæmi úr reynsluheimi nemenda sem 

tengjast einhverju sem gæti gerst í skólanum eða heima (Glick og Goldstein, 1987).  

Inni í ART er einnig reiðistjórnun kennd. Markmiðið með henni er að draga úr 

ofbeldishegðun nemendanna (Goldstein, 1988). Við hegðunarlega þáttinn fléttast 

siðferðiskennsla en Goldstein álítur að börn sem eru félagslega illa stödd vegna hegðunar 

sinnar eða tilfinningavanda skorti oft siðgæði. Þau eigi það til að hegða sér með þeim hætti 

að það henti þeim sjálfum en hugsa ekki út í það að hegðunin gæti skaðað aðra (Goldstein 

o.fl., 1998). Rannsóknir á ART bæði í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum benda til þess að 

hægt sé að æfa börn í því að eiga góð samskipti við aðra með því að vinna með félagsþroska 

og siðferðisþroska jöfnum höndum og unnið er með stjórn tilfinninga. Það skili sér í auknu 

sjálfstrausti barnanna og öryggi þeirra í samskiptum við aðra (Goldstein o.fl., 1998; 

Gundersen og Svartdal, 2006). ART hefur þó ekki verið mikið rannsakað hér á landi en 

niðurstöður úttektar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sýndu fram á að kennurum, 

foreldrum og nemendum þætti ART þjálfunin gagnleg og hefði jákvæð áhrif en erfitt var að 

sýna fram á að raunverulegur árangur hefði náðst (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Olweusaráætlunin er heildstæð nálgun sem stuðlar að öruggum og jákvæðum skólabrag. 

Hún er að því leytinu til ólík hinum nálgununum að markmið hennar er að efla forvarnir gegn 

einelti (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Það er gert með því að bæta tengsl og samskipti á meðal 

nemenda bæði innan skólans og utan með það fyrir augum að stuðla að vellíðan þeirra og 

öryggi (Hjördís Árnadóttir og Halldór S. Guðmundsson, 2011). Eitt af því sem einkennir 

aðferðina eru bekkjarfundir sem haldnir eru reglubundið þar sem nemendur setja sér reglur 

gegn einelti og fjallað er um samskipti þeirra á milli. Þar gefst nemendum tækifæri til að 

ígrunda lausnir á vandamálum og árekstrum sem upp kunna að koma. Auk þess fá nemendur 

þar fræðslu um einelti og hverjar afleiðingar þess geta verið fyrir þolendur. Markmið þess er 

að þjálfa nemendur í því að hjálpa þeim sem eru mögulegir þolendur eineltis (Þorlákur 

Helgason, 2018). Farið var af stað með Olweusaráætlunina hér á landi árið 2002 (Þorlákur 

Helgason, 2018) og hefur henni verið fylgt eftir með rannsóknum. Á fyrstu þremur árunum 

mátti sjá tíðni eineltis í grunnskólum lækka um 25% (Ársæll Arnarson og Þóroddur Bjarnason, 

2009). Þó virðist sem þolendum eineltis hafi farið fjölgandi aftur þótt gerendum hafi fækkað 

(Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Möguleg skýring á þessari aukningu er að 

einelti hafi færst meira inn á veraldarvefinn (Páll Biering og Guðberg K. Jónsson, 2016). 
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2.5.6 Leiðsagnarnám og áhrif hugarfars á þrautseigju og sjálfstraust 

Þótt hér fyrir ofan hafi áhersla verið lögð á þætti sem snúa að félagslegri hegðun nemenda 

og leiðum sem skólar hafa farið til þess að styrkja þann þátt skólastarfsins, er vert að líta til 

þátta sem snúa að barninu í samhengi við velferð þess í námi. Margir skólar á 

höfuðborgarsvæðinu hafa innleitt leiðsagnarnám, einnig kallað leiðsagnarmat (e. formative 

assessment) á undanförnum misserum (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen, 2017) og svo virðist sem leiðsagnarnámið hafi jákvæð áhrif á skólabrag og 

orðræðu innan skólans (Helga Snæbjörnsdóttir, 2018). Í því virðist falin ákveðin 

skapgerðarmenntun þar sem markmið þess er að auka sjálfstraust nemenda og efla 

þrautseigju þeirra (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2017). 

Leiðsagnarnám var þróað af Shirley Clarke (2014) og byggja aðferðir þessara kennsluhátta 

á rannsóknum John Hattie og Carol Dweck. Með hugmyndum sínum hefur Clarke byggt brú á 

milli fræðilegra rannsókna og skólastarfsins (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen, 2017). Segja má að í leiðsagnarnámi sé nám nemandans í brennipunkti en ekki 

kennsla kennarans (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2017). Nú hafa 

fjölmargir skólar tekið þessa kennsluaðferð upp enda er kveðið á um að það sé gert í 

Aðalnámskrá grunnskóla: 

Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér 

námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða 

hvert skuli stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til 

grundvallar í matinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

 

Hugmyndafræðin byggist á því að kennarar trúi því að allir nemendur geti aukið árangur  

sinn í námi og kennurum beri að hafa væntingar til þeirra allra. Kennarar þurfi að þekkja 

þarfir nemenda sinna. Þeir skilgreini fyrir þeim í hverju góður árangur er fólginn og að 

nemendur viti alltaf hver staða þeirra er og hvert markmiðið með kennslunni er. Markviss 

endurgjöf á að vera þannig að nemendur geti nýtt hana til þess að læra af henni auk þess 

sem litið sé á mistök sem tækifæri til þess að læra betur. Nemendur vinni saman, ræði 

saman og vinni í getublönduðum hópum (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen, 2017). 

Eitt af markmiðum leiðsagnarnáms er að nemendurnir ræði eins mikið um námið og 

kennarinn (Clarke, 2014). Það snýst ekki um að gefa einkunnir heldur er horft til annarra 

leiða til þess að meta frammistöðu nemenda (Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen, 2017). Námsmati er því beitt jafn óðum og nemandi lærir með markvissri 

endurgjöf. Leitast er við að hafa nemandann virkan í námsferlinu þannig að hann efli skilning 
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sinn og setji sér raunhæf markmið í náminu (Clarke, 2014). Í stað lokamats þar sem 

nemandinn tekur lokapróf og fær lokaeinkunn fær hann tækifæri til að læra af mistökum 

sínum og leiðrétta þau. Leiðsagnarnám fer fram í gegnum samtal milli kennarans og 

nemenda og læra nemendur að leggja mat á eigið nám og samnemenda sinna. Litið er svo á 

að nám sé félagslegt ferli þar sem hver lærir af öðrum og þekking verður til. Nemandinn 

byggir þekkingu sína ofan á fyrri þekkingu (Rúnar Sigþórsson, 2009). Það tekur tíma að skapa 

jarðveg fyrir leiðsagnarnám en þar sem það er gert skapast ákveðin námsmenning (Helga 

Snæbjörnsdóttir, 2018; Rúnar Sigþórsson, 2009). 

Ljóst er að nemendur eru misvel í stakk búnir til náms, þeir nálgast það á ólíkan hátt og 

með mismikið sjálfstraust í farteskinu. Margir nemendur kunna ekki að læra. Leiðsagnar-

námið leiðir þá áfram í þá átt sem þeir læra að læra og hvatinn til þess vex innra með þeim 

en er ekki fólginn í ytri umbun (Clarke, 2014). Kennarar gefa rými fyrir ígrundun, nota opnar 

spurningar og hjálpa nemendunum við að setja sér skýr námsmarkmið sem þeir skilja og 

viðmið um árangur verða til. Nemendur fá þannig hjálp við að brúa bilið á milli þess sem þeir 

kunna nú þegar og þess sem þeir eiga að bæta við. Mikilvægur þáttur í endurgjöfinni er 

leiðsögnin (Clarke, 2014). Án hennar gætu nemendur misst námsáhugann og brotnað niður 

(Rúnar Sigþórsson, 2009). 

Stór þáttur leiðsagnarnámsins snýst um að kenna nemendum ákveðin þankagang sem 

byggist á kenningum sem sálfræðingurinn Dr. Carol Dweck þróaði. Kenningar hennar 

byggjast á rannsóknum á hugsanamynstri fólks. Dweck (2008) komst að því að tvenns konar 

hugsunarmynstur einkenndu hugarfar fólks. Þetta er annars vegar svo kallað fastmótað 

hugarfar eða festuhugarfar (e. fixed mindset) og hins vegar vaxtarhugarfar eða 

gróskuhugarfar (e. growth mindset) (sjá töflu 9). Rannsóknir Dweck sýna að þessi 

hugsanamynstur geta leitt einstaklinga til aukins vaxtar og eflt þrautseigju eða stuðlað að 

stöðnun þeirra (Dweck, 2008). Nemendur sem standa höllum fæti námslega gætu því 

auðveldlega þróað með sér fastmótað hugarfar og álitið að geta þeirra sé lítil og því verði 

ekki breytt og þá sé best að gefast upp strax (Dweck, 2008).  

Nemendum sem hafa fastmótað hugarfar hættir til þess að líta á sjálfa sig sem mis-

heppnaða geri þeir mistök. Óttinn við þetta getur einnig virkað afar heftandi á einstaklinga 

sem hræðast að falla niður af þeim væntingastalli sem þeim finnst þeir eiga að vera á 

(Dweck, 2008) því almennt vilja nemendur sýnast klárir. Þannig er hætta á því að þeir forðist 

áskoranir af ótta við að ráða ekki við þær. Þeir reyni þá ekki nóg og gefist auðveldlega upp 

þegar þeir koma að hindrunum. Þar sem viðhorf þeirra er bundið við það að greind sé fasti 

þá sjá þeir ekki tilgang með því að leggja hart að sér (Dweck, 2008). Nemendum sem hafa 

fastmótað hugarfar hættir til að hunsa gagnrýni og draga því ekki lærdóm af henni. Þessu er 

öfugt farið hjá einstaklingum með vaxtarhugarfar. Þeir líta frekar á gagnrýni sem tækifæri til 
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lærdóms (Dweck, 2008). Rannsóknir Carol Dweck benda einnig til þess að nemendum með 

fastmótað hugarfar hætti til að ná ekki jafnlangt og geta þeirra segir til um (Boniwell, 2012; 

Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). 

Vaxtarhugarfar einkennist af því viðhorfi að greind geti þróast og vaxið. Einstaklingur með 

slíkt viðhorf er því líklegur til að fagna áskorunum og gefst ekki upp þótt á móti blási (Dweck, 

2008). Viðkomandi leggur mikið á sig í leit að lausn á viðfangsefni sínu og sér áreynsluna sem 

hluta af því að verða góður í því sem hann er að glíma við. Hann dregur lærdóm af þeirri 

gagnrýni sem hann fær og heldur áfram í viðleitni sinni til að leysa málið. Hann sér enga ógn í 

velgengni annarra heldur tekur hana sem hvatningu og innblástur fyrir sig að gera líka vel. 

Einstaklingur með vaxtarhugarfar hefur tilhneigingu til að ná langt í því sem hann tekur sér 

fyrir hendur (Boniwell, 2012). 

Hrós og endurgjöf er ríkur þáttur í leiðsagnarnámi. Samkvæmt rannsóknum Carol Dweck 

skiptir það mjög miklu máli hvernig kennarar og foreldrar beita hrósi og endurgjöf. 

Einstaklingum sem hrósað er fyrir það hve klárir þeir eru eiga á hættu að óttast það að valda 

öðrum vonbrigðum með því að standast ekki þær væntingar sem til þeirra hafa verið gerðar. 

Þeir upplifa að orðspor þeirra sé í hættu. Það að hrósa fyrir erfiðið og fyrirhöfnina sem 

nemendur leggja á sig er því vænlegra til árangurs heldur en að hrósa fyrir hæfileika eða 

eiginleika (Dweck, 2008). 

Í leiðsagnarnámi er lögð áhersla á að nemendur þekki starfssemi heilans og hvernig hann 

virkar þegar kemur að námi og er þá unnið með fræðsluefni sem tengist rannsóknum Carol 

Dweck og fjallar um það að þegar einstaklingur lærir nýja hluti „stækki“ heilinn. Það vaxa 

nýjar taugabrautir og heilinn verður færari. Því meira sem nemandi leggur á sig og vinnur 

með heilanum því flinkari verður heilinn í því að skilja, muna og leysa úr verkefnum. Hluti af 

því að vinna með vaxtarhugarfar er að gera nemendur meðvitaða um þennan mikilvæga þátt 

náms. Slík vitneskja er líkleg til að efla von og þrautseigju allra nemenda (Dweck, 2008). 

Leiðsagnarnám hefur mikið verið rannsakað úti í hinum stóra heimi en nýsjálenskur 

prófessor í menntunarfræðum, John Hattie, gerði á því 900 safngreiningar6 (e. meta- 

analysis). Rannsóknirnar sem hann greindi snerust um það hvað gert er í skólum varðandi 

nám og hve mikil áhrif það hefur. Um var að ræða rúmlega 50.000 rannsóknir sem náðu til 

240 milljóna nemenda. Niðurstöður þessara safngreininga voru síðan notaðar til þess að 

byggja upp það sem í dag er kallað leiðsagnarnám (Clarke, 2014). Eins má geta um 

samanburðarrannsókn menntunarfræðinganna Black og William (1998) sem sýndu fram á 

áhrif leiðsagnarnáms á námsárangur fyrir alla nemendur og sérstaklega þá sem illa standa að  

 
6 Safngreining er tilraun til að íslenska orðið meta-analysis. Þessa þýðingartillögu er að finna í íðorðablaði 
Læknablaðsins (2001). Skýringin á fyrirbærinu er jafnframt gefin þar og hljómar þannig að hér sé um að ræða 
tölfræðilegar greiningar á safni margra rannsókna sem snúast um sama fyrirbæri. 
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vígi í námi en þeim nemendum er sérstaklega hætt við að missa trúna á sjálfum sér og gefast 

frekar upp við að reyna (Kendall og Comer, 2010).  

Tafla 9. Munurinn á fastmótuðu hugarfari og vaxtarhugarfari (Dweck, 2008). 

Fastmótað hugarfar: Vaxtarhugarfar: 

Ótti við að gera mistök. Mistök eru til þess að læra af þeim. 

Gefist upp þegar komið er að hindrunum. Áskorunum er fagnað og ekki gefist upp. 

Einstaklingurinn sér ekki tilgang með því að leggja 
hart að sér. 

Viðkomandi leggur mikið á sig í leit að lausn á 
viðfangsefni sínu. 

Einstaklingum hættir til að ná ekki jafnlangt og geta 
hans segir til um. 

Einstaklingar hafa tilhneigingu til að ná lengra en 
áætluð geta þeirra segir til um. 

Hæfni heilans eykst ekki – minni heilavirkni. Hæfni og geta heilans eykst og taugabrautum fjölgar. 

 

Af rannsóknunum draga þeir þá ályktun að nýta megi leiðsagnarnám til þess að hjálpa 

þessum nemendum að sjá hvað veldur erfiðleikunum og hvernig hægt sé að finna leiðir til 

þess að ráða við þá (Black og Wiliam, 1998). 

2.5.7 Sjálfstjórnun og innri verkstjórn 

Þegar ofantaldir þættir eru skoðaðir má sjá rauðan þráð ganga í gegnum allar þær nálganir 

sem taldar eru upp hér að framan en það er áherslan á að nemendur nái tökum á ákveðinni 

sjálfstjórnun (e. self-regulation).  

Sjálfstjórnun snýst að miklu leyti um hegðun nemandans svo hann geti notið sín í 

félagslegu samhengi og sem námsmaður (Steinunn Gestsdóttir, 2016) og hún þróast eftir því 

sem einstaklingurinn þroskast. Það sem einkennir sjálfstjórnun er hæfnin til þess að stjórna 

hugsunum sínum, halda aftur af þeim eða breyta þeim. Einnig er falin í henni geta til þess að 

halda aftur af tilfinningum sínum eða hegðun. Þetta gerist ýmist með meðvituðum eða 

ómeðvituðum hætti (Baumeister, Schmeichel og Vohs, 2007).  

Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu á milli góðrar sjálfstjórnunar og framvindu þroska 

en þessi þáttur tengist góðu sjálfsmati og getu til að mynda tengsl við aðra. Einnig tengist 

þetta innri verkstjórn (e. excecutive function) einstaklingsins (Steinunn Gestsdóttir, 2016). 

Innri verkstjórn er hugræn færni sem talin er vera staðsett í ennisblöðum framheilans. Með 

henni getur einstaklingurinn náð stjórn á hegðun sinni, hugsunum og tilfinningum. Auk þess 

gerir hún honum fært að setja sér markmið til lengri eða skemmri tíma (Ratey og Galaburda, 

2002). Slíkt skiptir miklu máli þegar kemur að ýmis konar færni sem krefst skipulags. Með því 

að byggja upp þannig færni hjá nemendum eiga þeir betra með að takast á við verkefnin sín 

og hafa til þess meiri þrautseigju (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008). 
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Innri verkstjórn lærist með reynslunni og grunnurinn er lagður strax í barnæsku. Hún byggist 

á því að einstaklingurinn hafi þróað með sér jákvæða sjálfsmynd, gott sjálfsálit og búi yfir 

félagsfærni og tilfinningalegri sjálfsstjórn. Þetta er hægt að æfa hjá börnum í dagsins önn við 

aðstæður sem upp kunna að koma hverju sinni. Rannsóknir sýna að kennsla í listgreinum sé 

einstaklega vel til þess fallin að æfa innri verkstjórn og eru listgreinakennararnir sjálfir ekki 

síst ástæða þess því þeir hlúa að velferð nemenda með því móti að virkja áhuga þeirra og 

stefna að því að einstaklingurinn vinni að verkefnum sem honum sjálfum finnst vera einhvers 

virði (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008). Listgreinakennararnir hvetja 

nemendur auk þess til að taka áhættu og hjálpa þeim að læra af mistökum sínum og halda 

áfram þótt það gangi ekki allt eins og í sögu (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 

2008). 

Greina má á milli tilfinningastjórnunar (e. emotional self-regulation) og vitrænnar 

sjálfstjórnunar (e. cognitive self-regulation) (McClelland o.fl., 2010). Tilfinningastjórnun snýr 

að því hve auðvelt einstaklingum reynist að ná stjórn á tilfinningum sínum og hvernig þeir tjá 

þær. Slík stjórnun hefur því áhrif á hegðun og hugsun fólks. Vitræn stjórnun felur hins vegar í 

sér stjórn á hugrænum ferlum eins og athygli, minni, gerð áætlana, ákvarðanatökur og 

lausnamiðaða nálgun (Gestsdottir o.fl., 2015). Þetta er talin aðskilin færni þannig að hægt er 

að vera með góða vitræna sjálfstjórnun en slæma tilfinningastjórn og öfugt. Slök tilfinninga-

stjórn getur þá til dæmis lýst sér með slæmri hegðun í skólanum og erfiðleikum með 

einbeitingu í námi á meðan slök vitræn sjálfstjórnun tengist erfiðleikum við úrlausn verkefna. 

Þessir þættir eru taldir tengjast ólíkum svæðum heilans (Willoughby, Kupersmidt, Voegler-

Lee og Bryant, 2011). Rannsóknir benda til þess að hægt sé að hafa áhrif á færni 

sjálfstjórnunar með æfingu og kennslu (Diamond, Barnett, Thomas og Munro, 2007) þar sem 

hún er mótanleg (e. plastic) en ekki fastmótaður þáttur í persónuleika fólks. Þetta gefur 

kennurum og öðrum uppalendum von um að hægt sé að vinna markvisst að betri færni 

nemenda til sjálfstjórnunar (Lerner, Freund, De Stefans og Habermas, 2001). 

2.6 Samantekt 

Þar sem velferð er afar vítt og afstætt hugtak var ákveðið að marka ramma þessarar 

rannsóknar með kenningum White um félagslega, huglæga og efnislega velferð. 

Velferðarhugtökin virðast þétt ofin við kenningar um sæld og farsæld. Til þess að dýpka 

sjónarhornið enn frekar var litið á velferðarkenningu Seligmans, PERMA, vistkerfiskenningu 

Bronfenbrenners og þarfapýramída Maslows.  

Séu velferðarhugtök White borin saman við velferðarkenningu Seligmans má sjá hve 

huglæg og félagsleg velferð er ríkjandi í þeim hugmyndum sem þar koma fram. Kenningar 

hans snúast um gildi, skynjun og reynslu einstaklingsins og tengsl hans við annað fólk. Það 
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sem einkum aðgreinir hugmyndir PERMA frá öðrum velferðarkenningum er áherslan á 

blómstrun. Þegar vistkerfiskenningar Bronfenbrenners eru bornar saman við velferðarhugtök 

White má sjá töluvert ríkari samhljóm. Hann birtist meðal annars í félagslegri velferð barns í 

gegnum persónuleg og félagsleg tengsl þess við nærkerfið eins og til dæmis við 

umönnunaraðila og vettvanginn þar sem barnið býr. Að sama skapi birtist samhljómurinn í 

huglægri velferð barnsins en hún snýr að gildum þess, skynjun og reynslu. Slíkir þættir verða 

til í nærkerfinu en ná einnig alla leið til lýðkerfisins þar sem viðhorf samfélagsins móta 

einstaklinga þess. Slíkir þættir eru líklegir til að vera undir áhrifum allra þeirra kerfa sem 

Bronfenbrenner tilgreinir í kenningu sinni. Sama má segja um efnislega velferð barnsins. Sá 

þáttur velferðar verður til í nærkerfi þess og snýr þá að þeim sem annast það og einnig að 

öllum öðrum kerfum sem barnið býr við eins og til dæmis fjær- millikerfinu þar sem 

vinnustaðir foreldra eru eða velferðarþjónustan. Eins snýr efnisleg velferð að lýðkerfinu þar 

sem lög og reglur samfélagsins hafa áhrif á velferð einstaklinganna sem í því búa. Tíminn er 

tekinn inn í báðar kenningarnar. Hjá Bronfenbrenner vinnur tíminn með þroska 

einstaklingsins á meðan tíminn breytir hugmyndum fólks um eigin velferð í kenningu White.  

Ef velferðarkenningar White eru hins vegar bornar saman við þarfapýramída Maslows má 

einnig sjá töluverða samsvörun. Þegar litið er á fjögur efri þrep þarfapýramídans má sjá hve 

Maslow hefur gefið félagslegu öryggi einstaklinga og samskiptum mikið vægi. Að hans mati 

virðist það því vera mikilvægur grunnur undir jákvæða sjálfsmynd og blómstrun einstaklinga. 

Þetta virðist haldast í hendur við hugmyndir Bronfenbrenners um eðli þess vettvangs sem 

barn vex upp í og það samfélag sem utan um þann vettvang heldur. Að sama skapi má sjá 

ákveðinn samhljóm á milli þrepanna í þarfapýramídanum og kenninga White um félagslega, 

huglæga og efnislega velferð einstaklinga þar sem svo virðist sem þeir þættir velferðar rími 

við þessi þrep. Þar má til dæmis nefna að efnisleg velferð á borð við lífskjör, heilsu og aðgang 

að umhverfislegum gæðum geti rímað við neðsta þrep þarfapýramídans þar sem grunnþarfir 

eru uppfylltar. Eins má bera félagslega velferð saman við næst neðsta þrep pýramídans þar 

sem tilgreind er þörf fyrir öryggi í umhverfinu og öryggi í samböndum við annað fólk. Þrep 

þrjú tengist einnig félagslegri velferð þar sem þörfin fyrir umhyggju og kærleika er uppfyllt. Í 

fjórða þrepi má greina huglæga velferð þar sem einstaklingurinn styrkir sjálfsmynd sína og 

persónuleika en þar er þörfinni fyrir virðingu mætt. Að lokum er það efsta þrep þarfa-

pýramídans sem gæti flokkast sem efnisleg velferð þar sem einstaklingurinn fær notið 

hæfileika sinna og getu. Ef til vill má bera það þrep saman við hugmyndir Seligmans (2011) 

um blómstrun einstaklinga. Af þessu má sjá að þótt sjónarhornin séu ólík má finna ákveðinn 

samhljóm í kenningum Seligmans, Bronfenbrenners, Maslows og White þegar kemur að 

velferð einstaklinga.  
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Þegar ofantaldir þættir eru settir í samhengi við velferð nemenda kemur sterkt fram sá 

þáttur sem snýr að uppbyggjandi og styðjandi félagslegum tengslum. Styðjandi félagsleg 

tengsl í þessu samhengi snúast um góð tengsl nemenda við kennarana sína og skólafélaga og 

styðjandi tengsl foreldra við skólann. Þar sem foreldrar sýna skólanum góðan stuðning eflist 

félagsauður nemenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019) sem leiðir til þess að tengslanet 

nemandans verður gott og uppbyggjandi (Ingvar Sigurgerisson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Framkoma kennarans og sú umhyggja sem hann sýnir nemendum sínum getur haft afgerandi 

áhrif á líðan þeirra í skólanum og jafnvel haft áhrif á áhuga þeirra á námi og námsárangur 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í því samhengi má nefna hrós sem dæmi um uppbyggjandi 

samskipti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hins vegar virðast rannsóknir vísa til þess að kennarar 

séu ekki nægilega duglegir að hrósa nemendum sínum (Rannsókn og greining, 2015). Auk 

þess sem þær gefa til kynna að þó nokkrum hópi nemenda finnist að kennaranum sé ekki 

annt um þá (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarson, desember 2018). Þar sem rannsóknir 

sýna að góð og styðjandi félagstengsl geti haft afgerandi áhrif á heilbrigði og velferð fólks og 

skortur á þeim geti orsakað andleg veikindi á borð við þunglyndi (Reis og Gable, 2003) leiðir 

það hugann að þeim 10-16% nemenda sem finna til einmanaleika á miðstigi grunnskólans 

(Rannsókn og greining, 2015) og þeim 14% unglingsstúlkna sem þjást af kvíða og þunglyndi 

(Rannsóknir og greining, 2018). Það er því ljóst að mikilvægt er að kennarar hugi að leiðum 

sem efla góð og styðjandi félagstengsl með einstaklingsbundnum aðgerðum. Vel má byggja 

þær á tengslakönnunum (Laugeson, 2013; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018) eða öðru mati sem 

gæti verið liður í því að fyrirbyggja slíka vanlíðan og færa líðan illa staddra einstaklinga til 

betri vegar. 

Sú staðreynd að í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hafi verið sleginn sá tónn að heilbrigði 

og velferð skuli teljast einn af grunnþáttum menntunar gefur til kynna aukna meðvitund um 

mikilvægi félagslegra tengsla nemenda. Þar sem þarna skarast lýðheilsumál og menntamál 

hefur það þótt við hæfi að Embætti landlæknis leggi þessum þætti lið með verkefni sínu 

Heilsueflandi grunnskóli. Með því er leitast við að styrkja skólana í meðvitund sinni um 

heilbrigði og velferð og gefa þeim verkfæri til markvissra framkvæmda. Árið 2018 lét 

Embætti landlæknis gera stöðugreiningu á framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum barna og 

ungmenna. Sú greining sýnir að stuðningi við skólastarf sé ábótavant af hálfu stjórnvalda þar 

sem ekki er nægilegt aðgengi að sérfræðiþjónustu þegar kemur að geðheilsuvanda nemenda 

(Sigrún Daníelsdóttir, apríl 2018). Það virðist vera í skjön við lög um grunnskóla (91/2008) að 

þessu sé ekki betur sinnt þar sem kveðið er á um í þeim lögum að aðgengi að slíkri þjónustu 

sé gott. Því má segja að til þess að stuðla sem best að félagslegri, huglægri og efnislegri 

velferð grunnskólanema þurfi samtakamáttur skólans, heimilanna og stjórnvalda að koma til. 
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 Það er margt sem kennarar og skólar geta gert til þess að hlúa að velferð nemenda sinna. 

Þeir geta stuðlað að góðum skólabrag og góðum vinnufriði, eflt foreldrasamstarfið, sýnt 

nemendum umhyggju og áhuga en síðast en ekki síst eflt félagsfærni þeirra. Þegar grúskað er 

í þeim fræðum sem fjalla um félagsfærni blasir við hve stóru hlutverki siðferði, mannkostir og 

stjórnun tilfinninga gegnir. Einstaklingur sem hefur lélega tilfinningastjórn og á erfitt með að 

setja sig í spor annarra er líklegur til þess að eiga erfitt uppdráttar félagslega. Því þarf að 

fræða nemendur um tilfinningar og hjálpa þeim við að ná stjórn á þeim. Þetta geta 

kennararnir gert í dagsins önn þegar eitthvað hefur komið upp á og virðist lífsleiknin vera 

góður vettvangur til þess (Aldís Yngvadóttir, 2010). Siðferðiskennsla eða skapgerðarmenntun 

nemenda getur komið þar sterk inn því það eflir sjálfsþekkingu og félagsfærni einstaklinga að 

skerpa á dygðum sínum og gildum. Slíkir þættir skipta miklu máli þegar kemur að myndun 

félagslegra tengsla en einnig þegar kemur að hegðun nemenda (Goldstein o.fl., 1998). 

Sjálfstjórnun einstaklinganna leikur stórt hlutverk bæði varðandi nám og hegðun. Hún er 

mótanlegur þáttur í eðli fólks og því eru miklar líkur á að hægt sé að ýta undir þann þátt í 

þroska barna (Willoughby o.fl., 2011).  

Þegar litið er til þess hvaða leiðir skólum stendur til boða að fara til þess að efla þessa 

þætti hjá nemendum kemur í ljós að þær eru nokkuð fjölbreytilegar. Þar má nefna 

heildrænar stefnur á borð við SMT/PBS, Uppbyggingarstefnuna, ART og Olweusaráætlunina. 

Markmið þessara stefna er að mestu það sama; að efla félagsfærni, siðgæði og sjálfsstjórnun 

nemenda. Þessu til viðbótar má nefna leiðsagnarnám sem beinir sjónum sínum að 

menntunarlegri uppbyggingu í formi breytts hugarfars með það fyrir augum að efla 

sjálfstraust og þrautseigju einstaklinga og gera þá óhræddari við að gera mistök. Svo virðist 

vera að slíkir kennsluhættir hafi einnig góð áhrif á skólabrag og líðan nemenda (Helga 

Snæbjörnsdóttir, 2018).  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem býr að baki rannsókninni. Einnig 

verður aðferðum rannsóknarinnar lýst, hvernig gagna var aflað auk þess sem farið verður í 

gegnum greiningaraðferðir og úrvinnslu lýst. Sagt verður frá því hvernig viðmælendur voru 

valdir og eru þeir einnig kynntir lauslega. Að lokum verður farið í gegnum siðferðislega þætti 

rannsóknarinnar.  

Í þessari tilviksrannsókn (e. case study) er áherslan lögð á félagslega, huglæga og 

efnislega velferð grunnskólanemenda. Tilgangur hennar er að gefa innsýn inn í það hvort og 

þá með hvaða hætti átta grunnskólakennarar úr heilsueflandi grunnskólum telja sig hlúa að 

velferð nemenda sinna. Það er gert með það fyrir augum að auka skilning á getu og þörfum 

grunnskólakerfisins hvað þetta varðar. Með því móti leggur rannsóknin af mörkum þekkingu 

sem nota má sem frekari stuðning við velferð grunnskólanema.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

• Hvernig hlúa átta kennarar sem kenna við heilsueflandi grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu, að huglægri, félagslegri og efnislegri velferð nemenda sinna? 

 

• Hvaða hindrunum mæta þeir við þá vinnu? 

 

3.1 Aðferðafræði 

Við val á rannsóknarhefð urðu eigindlegar rannsóknaraðferðir fyrir valinu vegna þess að með 

þeim er hægt að nálgast ítarlega (e. in - depth) þekkingu á hinu rannsakaða. Það er gert með 

því að nálgast upplifun og reynslu þeirra sem þátt taka í rannsókninni í gegnum samtöl eða á 

vettvangi (Braun og Clarke, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á það hvernig 

einstaklingar túlka veruleika sinn. Eitt af einkennum slíkra rannsókna er að ákveðið 

viðfangsefni er skoðað ítarlega í stað þess að leita eftir heildarmynd stærra viðfangsefnis. Þar 

er rannsakandinn miðlægur enda velur hann rannsóknarefnið, safnar gögnum og túlkar þau. 

Því má segja að rannsakandinn sé sjálfur rannsóknartækið (Lichtman, 2013).  

Til þess að skilgreina forsendur þessarar rannsóknar má segja að hér sé um póst-

móderníska rannsókn að ræða þar sem litið er svo á að raunveruleikinn finnist í því sem fólk 

skapar saman (e. co-created). Leiðirnar til þekkingar eru margar enda sjónarhornin mörg og 

undir áhrifum ólíkra þátta (Creswell og Poth, 2018). 

Túlkunarrammi (e. interpretive framework) rannsóknarinnar liggur í félagslegri 

mótunarhyggju (e. social constructivism) þar sem litið er svo á að til séu fleiri en einn 

raunveruleiki sem mótast af reynslu og samskiptum fólks en byggist auk þess á einstaklings-
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bundinni reynslu (Creswell og Poth, 2018). Að baki þessa fræðilega túlkunarramma 

rannsóknarinnar liggur það þekkingarfræðilega sjónarhorn (e. epistemology) að þekkingin 

sem út úr henni kemur sé byggð á þeim skilningi sem verður til á milli rannsakandans og 

viðmælenda hans (Creswell og Poth, 2018). Hér kristallast þetta í því að rannsókninni er 

ætlað að bæta við þekkingu á því hvaða reynslu kennararnir hafa og hvaða leiðir þeir fara í 

því verkefni að stuðla að velferð nemenda sinna. Þekkingin er svo aftur byggð á túlkun 

rannsakanda á viðtalsgögnunum (Creswell og Poth, 2018). 

Rannsóknarsniðið flokkast sem tilviksrannsókn (e. case study) en tilvik getur meðal 

annars verið einstaklingar, hópar eða stefnuskrár (e. program) (Lichtman, 2013). Áhersla 

tilviksrannsókna er að skoða stök eða fá tilvik (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Tilvik þessarar rannsóknar er einn af sex grunnþáttum menntunar, 

heilbrigði og velferð sem birtist í nýrri menntastefnu á Íslandi og lögleidd var með 

Aðalnámskrá 2011. Grunnþættirnir eiga rætur í alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Grunnþátturinn heilbrigði og velferð snýr að andlegri, félagslegri og líkamlegri vellíðan 

nemenda. Til afmörkunar í þessari rannsókn er áhersluþátturinn lagður á andlega og 

félagslega vellíðan.  

3.2 Aðferð 

Hér verður rannsóknaraðferðinni lýst, hvernig gagnaöflunin fór fram, hvernig viðmælendur 

voru valdir og hverjir þeir voru. Auk þess verður farið ofan í saumana á meðhöndlun, 

greiningu og úrvinnslu gagna. 

3.2.1 Öflun gagna 

Gagnasöfnun eigindlegra rannsókna getur verið með ýmsum hætti en í þessu tilviki var 

ítarlegum (e. in-depth) gögnum safnað frá viðmælendunum í formi viðtala sem fóru fram á 

vettvangi með það fyrir augum að ná persónulegu sjónarhorni þeirra og betri innsýn inn í það 

(Creswell og Poth, 2018) hvaða leiðir þeir fara til þess að hlúa að huglægri, félagslegri og 

efnislegri velferð nemenda sinna og hvaða hindranir þeir hafa upplifað í þeim efnum. 

Gögnum var safnað með því að taka átta viðtöl við jafn marga grunnskólakennara. Viðtölin 

fóru fram á fyrstu þremur mánuðum ársins 2019. Stysta viðtalið tók 40 mínútur en það 

lengsta varði 73 mínútur. Þau flokkast undir opin viðtöl (e. in-depth interviews) þar sem ekki 

er byggt á fyrirfram ákveðnum spurningalista heldur á opnum spurningum innan ramma 

rannsóknarinnar sem síðan var fylgt eftir með því að spyrja nánar út í hvert atriði sem upp 

kom. Kosturinn við slík viðtöl er að þau bjóða upp á flæði í svörum og þeirri stefnu sem 

viðtalið getur tekið. Þannig er líklegt að meiri breidd fáist í gögnin (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). Rætt var við þátttakendur rannsóknarinnar í kennslustofum 
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þeirra eða í rýmum sem þeir höfðu yfirráð yfir í skólunum sínum. Það var gert til þess að vera 

eins nálægt vettvangi og kostur var því það getur verið betra að sækjast eftir hugrænni 

reynslu fólks og hugmyndum í þeirra eigin umhverfi auk þess sem það er líklegra til að mynda 

traust tengsl við viðmælendur (e. rapport) (Creswell og Poth, 2018; Lichtman, 2013). 

3.2.2 Val á viðmælendum 

Forsenduramminn við val á viðmælendum (Creswell og Poth, 2018) var sá að þeir væru 

kennarar í heilsueflandi grunnskólum. Rökin á bak við það að velja heilsueflandi grunnskóla 

eru þau að því verkefni er ætlað að styðja við ofangreindan grunnþátt menntunar, heilbrigði 

og velferð. Auk þess hafa slíkir skólar aðgang að efni og utanumhaldi frá Embætti landlæknis, 

gátlista og viðmið sem þeir geta farið eftir (Sigrún Daníelsdóttir, 2013) og fellur það vel að 

rannsókninni. Leitað var eftir fjölbreyttum hópi kennara til þess að skoða hvernig hlúð er að 

velferð nemenda á öllum stigum grunnskólans. Valin var sú leið að hafa samband við vini og 

kunningja rannsakanda á Facebook sem eru úr kennarastétt og kenna við heilsueflandi 

grunnskóla og fá þá til að vísa á samkennara sem gætu verið tilbúnir að taka þátt í rannsókn 

sem þessari. Þessum Facebook vinum voru sendar línur með Messenger þar sem óformlegt 

erindi var borið undir þá með eftirfarandi texta: „Ég er að vinna að mastersrannsókn minni 

sem á að fjalla um velferð nemenda í grunnskólum og mig vantar kennara til að koma í viðtal 

við mig. Getur þú ef til vill bent mér á einhverja í þínum skóla sem gætu hugsað sér að taka 

þátt í rannsókninni? Ef svo er getur þú gefið mér e-mailin þeirra?“ Vinirnir sendu ýmsar 

hugmyndir að viðmælendum. Það má því segja að snjóboltaaðferðin (e. snowball sampling), 

með örlitlum snúningi við val á viðmælendunum, hafi verið notuð en sú aðferð einkennist af 

því að þátttakendur benda á aðra mögulega viðmælendur sem búa yfir sömu þáttum og þeir 

sjálfir (Braun og Clarke, 2013). 

Það stóð ekki á svörum kennaranna á Messenger og vísuðu þeir samtals á tólf kennara 

sem kenndu ýmist í þeirra eigin skólum eða í öðrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Til 

þess að velja úr fyrir hverja af þeim kennurum skyldi leggja netin var farið inn á heimasíðu 

Embættis landlæknis og fundið út hvaða skólar væru þar á skrá sem heilsueflandi 

grunnskólar og tölvupóstar sendir á þá kennara sem féllu undir þær forsendur. Af þessum 

kennurum kenndu ellefu þeirra við heilsueflandi grunnskóla en þrír þeirra, allir karlmenn, 

svörðu ekki beiðni um viðtal. Því voru viðtölin tekin við þá átta kennara sem svöruðu. 

3.2.3 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Tekin voru átta opin viðtöl við jafn marga kennara. Tveir þeirra voru af yngsta stigi, þrír af 

miðstigi og tveir af unglingastigi. Af viðmælendum voru konurnar sex en karlmennirnir tveir. 

Annar karlkyns kennarinn kennir á unglingastigi en hinn á miðstigi. Hér er um að ræða 

grunnskólakennara sem allir kenna á höfuðborgarsvæðinu (sjá töflu 10).  
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Tafla 10. Þátttakendur rannsóknarinnar. 

Áslaug: 48 ára. Umsjónarkennari á yngsta stigi við Edduskóla. Hefur víðtæka kennslureynslu af öllum stigum 
grunnskólans. Hefur farið á KVAN námskeið um félagsfærni. Skólinn hennar vinnur samkvæmt SMT. 

Ellen: 53 ára. Sérkennari við Egluskóla. Hefur víðtæka kennslureynslu bæði af yngsta stigi og miðstigi. ART 
kennari. Skólinn hennar vinnur samkvæmt SMT.  

Hermann: 45 ára. Kennari á miðstigi við Goðaskóla. Hann er venjulega umsjónarkennari en faggreinakennari 
um þessar mundir. Hann hefur farið á KVAN námskeið. Skólinn hans er að innleiða Uppbyggingarstefnuna. 

Helga: 48 ára. Umsjónarkennari á miðstigi við Goðaskóla. Hún er jógakennari. Hún hefur farið á KVAN 
námskeið. Skólinn hennar er að innleiða Uppbyggingarstefnuna. 

Árný: 45 ára. Umsjónarkennari á miðstigi við Njáluskóla. Skólinn hennar hefur innleitt leiðsagnarnám. 

Lárus: 39 ára. Umsjónarkennari á unglingastigi við Skerpluskóla. Náttúrufræðikennari. Skólinn er að innleiða 
nýja kennsluhætti sem byggja á samkennslu og notkun veraldarefsins. Hann hagnýtir hugmyndir úr 
Uppbyggingarstefnunni þótt það sé ekki stefna skólans. 

Álfrún: 35 ára. Umsjónarkennari á unglingastigi við Hallgerðarskóla. Skólinn hennar hefur innleitt bæði 
leiðsagnarnám og Uppbyggingarstefnuna. 

Vigdís: 64: List- og verkgreinakennari við Sleipnisskóla. Hún kennir á öllum aldursstigum. Skólinn hennar 
hefur innleitt Uppbyggingarstefnuna. 

 

Eins og áður kom fram var ætlunin að gæta að jöfnu hlutfalli á milli kynja en það tókst 

ekki þar sem erfitt var að fá karlmenn til þátttöku. Hins vegar má sjá að aldursdreifing 

viðmælanda er góð en hún spannar heil 29 ár. Allir þessir kennarar hafa auk þess mikla 

kennslureynslu og kemur það glöggt fram í viðtölunum að þeir hafa mikið fram að færa.  

3.2.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð á fartölvu og afrituð samdægurs með nákvæmum hætti með aðstoð 

forritsins Transcribe og yfirfarin nákvæmlega. Hvert afritað viðtal var síðan flutt yfir á Word 

skjal jafnóðum að afrituninni lokinni og textanum í Transcribe forritinu eytt að því loknu. 

Unnið var úr gögnunum samkvæmt þemagreiningu Braun og Clarke (2013) þar sem þau voru 

kóðuð (e. coding data) og þemagreind (e. thematic analysis). Sá háttur var hafður á við 

greiningarvinnuna að hver lína í öllum Word skjölunum var númeruð. Það var gert til þess að 

gera kóðun viðtalanna skipulagðari og nákvæmari. Eftir yfirlestur hvers viðtals fyrir sig voru 

kóðin fundin og þeim gefin lýsandi nöfn og sem færð voru inn í exeltöflu. Þar sem allar línur 

höfðu fengið sitt númer var innihaldi þeirra lýst með stuttum setningum sem settar voru hjá 

viðeigandi kóða í exel töflunni. Í þessu ferli fengu allir kóðar gagnasafnsins jafna athygli. 

Þetta krafðist töluverðrar yfirlegu og handavinnu en gerði eftirvinnuna mun auðveldari því 

fljótlegra var að leita í gögnunum við þemagreininguna. Einnig flýtti þetta fyrir því að finna 

þær setningar úr viðtölunum sem vitnað var til og það samhengi sem þær komu úr. Með 
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þessu fyrirkomulagi varð greiningarvinnan nákvæmari og gerði alla úrvinnslu gegnsærri. 

Meðan á ferlinu stóð voru gögnin sífellt borin saman og þess gætt vel að greiningin passaði 

vel við þau (Braun og Clarke, 2013). 

3.3 Siðfræði rannsóknarinnar og álitamál 

Leitast var við að fara eftir þeim siðferðisreglum sem rannsakendum eru settar og fjórar 

höfuðreglur rannsakenda voru virtar eftir bestu getu og er þá átt við sjálfræðisregluna, 

skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Til að virða sjálfræðisregluna (e. principle of respect for autonomy) voru þátttakendur 

upplýstir munnlega og skriflega um tilgang rannsóknarinnar og framkvæmd hennar, hvernig 

farið yrði með gögnin og trúnað af hendi rannsakanda og að þeim væri frjálst að draga sig út 

úr rannsókninni á hvaða tímapunkti sem væri. Þeim var auk þess gefinn kostur á að spyrja 

nánar út í rannsóknina. Loks var þeim boðið að skrifa undir það að þeir hefðu lesið 

upplýsingarnar og samþykkt þær. Þar kom fram að um meistararitgerð væri að ræða og að 

þátttakan fæli í sér eitt viðtal og að mögulega yrði haft samband aftur ef rannsakandi þyrfti 

frekari upplýsingar en þá yrði leitað samþykkis þátttakenda á ný (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Þótt alltaf sé ákveðin hætta fólgin í því að viðtöl geti ýft upp erfiðar minningar eða reynslu 

hjá viðmælendum sem mögulega gæti valdið þeim tilfinningalegum erfiðleikum, þá var 

hættan lítil í þessari rannsókn enda snerist hún ekki um persónuleg mál heldur var leitast við 

að ræða kennarastarfið eingöngu á faglegum nótum en þó með meðvitund um gætni og 

virðingu. Skaðleysisreglan (e. the principle of non- maleficence) beindist því fyrst og fremst 

að því hvernig farið var með gögnin þannig að þau yrðu ekki persónugreinanleg. Það var gert 

með því að breyta nöfnum viðmælenda og nöfnum á skólunum sem þeir kenna við (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Auk þessa var fullum trúnaði við viðmælendur heitið. Viðmælendur og 

rannsakandi skrifuðu síðan undir upplýst samþykki þess efnis7. 

Viðtalsgögnin voru geymd á læstum USB lykli sem varinn var með lykilorði og var þeim 

umsvifalaust eytt að rannsókn lokinni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) var virt þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á mögulegar leiðir til þess að efla velferð grunnskólabarna 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Loks var það réttlætisreglan (e. the principle of justice) sem 

einnig var virt þar sem engin mismunun var fólgin í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í anda eigindlegra rannsóknarhefða og félagslegrar mótunarhyggju skilgreinir 

rannsakandinn sig sem hluta rannsóknarinnar og gerir grein fyrir stöðu sinni gagnvart því 

sem til rannsóknar er (Creswell og Poth, 2018) og því sem hefur mótað sjónarhorn hans 

 
7 Sýnishorn af því skjali má finna í viðauka. 
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(Kristín Björnsdóttir, 2013). Það er mikilvægt vegna þess hve nálægur hann er 

rannsóknarvettvangi en einnig vegna þess að hann leggur bæði til umræðuefnið og túlkar 

niðurstöður þess. Því er mikilvægt að hann ígrundi eigið gildismat (e. axiological beliefs) 

(Creswell og Poth, 2018).  

Mitt gildismat liggur í því að öllum börnum á að geta liðið vel í skólanum og því sé 

mikilvægt að leggja rækt við þætti sem stuðla að slíkri vellíðan og finnst mér það vera 

forgangsatriði. Hefur sá áhugi minn komið skýrt fram í gegnum störf mín síðustu þrjátíu ár 

bæði hvað varðar nám, námsefnisgerð og útgáfu annars efnis sem byggist á því að efla og 

styrkja fólk. Vel má vera að þau þemu sem litið hafa dagsins ljós í rannsókninni hafi litast af 

þessari reynslu minni en með því að beita opnum viðtölum leitaðist ég við að fá 

viðmælendur mína á flug og fylgdi þeim þráðum eftir sem þeir brydduðu upp á og spurði 

nánar út í þá. Þannig reyndi ég að gæta sem fyllsta hlutleysis og leyfa orðum kennaranna að 

njóta sín.  

Það má eflaust líta á það sem veikleika að ég hef ekki kennt í grunnskóla í fjöldamörg ár 

og þekki því ekki vel til þess starfs sem þar er unnið nú nema frá sjónarhóli foreldris. Þannig 

má segja að ég þekki fræðin ágætlega en vettvanginn sjálfan ekki eins vel. 
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4 Niðurstöður: Hlúð að velferð grunnskólanema 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum þess hvaða sýn átta kennarar í heilsueflandi 

grunnskólum hafa þegar kemur að því að hlúa að félagslegri, huglægri og efnislegri velferð 

nemenda. Skoðað er sérstaklega hvaða leiðir þeir fara í því samhengi og hvaða hindrunum 

þeir telja sig mæta í þeirri vinnu. Niðurstöðurnar sem byggðar eru á átta opnum 

einstaklingsviðtölum skiptast í fjóra þætti. Fyrsti þátturinn fjallar um það hvernig staðið er að 

því að mynda styðjandi tengslanet og félagslegt öryggi fyrir nemendur. Annar þátturinn tekur 

á því hvernig búið er að ákjósanlegu námsumhverfi innan bekkja og snýst það meðal annars 

um góðan skólabrag og skýra bekkjarstjórnun. Þriðji þátturinn segir frá því hvaða leiðir eru 

farnar til þess að hlúa að jafnvægi og ró nemenda í erli dagsins og snýr það bæði að 

einstaklingum og bekkjardeildum. Síðasti þátturinn fjallar svo um sjálfsstyrkingu nemenda. 

Þar leggja kennarar áherslu á eflingu sjálfsmyndar, sjálfstrausts, tilfinningalegrar og 

hegðunarlegrar sjálfsstjórnunar, sjálfræðis og siðferðis nemenda. Í lok hvers undirkafla má 

síðan finna samantekt á niðurstöðum.  

4.1 Styðjandi tengslanet og félagslegt öryggi 

Í þessum þætti ræða kennarar um það hvernig þeir skapa nemendum félagslegt öryggi í 

skólanum. Undir þann þátt falla eftirfarandi stef: Tengsl kennara við nemendur, félagstengsl 

nemenda og samstarf kennara við foreldra. Einnig fellur faglegur stuðningur hér undir eins 

og til dæmis stuðningur skólastjórnenda, samstarfsfólks, annars fagfólks skóla og borgar- eða 

bæjaryfirvalda.  

4.1.1 Persónuleg tengsl  

Allir viðmælendur telja mikilvægt að mynda persónuleg tengsl við nemendur sína. Þó kemur 

fram að þeir nota ekki allir sömu leiðina til þess. Svo virðist sem karlkynskennararnir tveir fari 

aðra leið en kvenkynskennararnir og segjast báðir slá á létta strengi í þessum tilgangi. Þeim 

finnst báðum sú leið virka mjög vel. „Mér finnst ég nota húmor dálítið meðvitað. Það er bara 

svolítið hluti af mínum persónuleika.“ Báðir segjast þeir hafa þann háttinn á að bjóða 

nemendum upp á kumpánlegan vinskap við sig. Unglingadeildarkennarinn Lárus gerir það þó 

með þeim hætti að hann kennir nemendum í leiðinni hvernig vinátta og traust myndast 

smátt og smátt. „Ég byrja ekki að vera besti vinur þeirra og reita af mér brandarana og allt í 

góðu. Það er alveg ákveðið hvað má og hvað má ekki.“ Eftir því sem tíminn líður og 

kennarinn er búinn að vera lengi með hópinn sinn fer gagnkvæmt traust að skapast og þá 

mega allir slá á létta strengi að hans mati. Hermann segist auk þess nota hrós töluvert í þeim 

tilgangi að mynda tengsl við nemendur.  
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Miðstigskennarinn Helga fer að nokkru leyti sömu leið og Lárus þar sem hún leggur mikið 

upp úr því að tengslamyndun við nemendur byggist á trausti. Til þess notar hún ekki húmor 

eins og karlkynskennararnir. Reyndar á það einnig við um hina kvenkynskennarana, þær 

virðast heldur ekki nota húmor í þessum tilgangi. Helga sker sig svolítið frá hinum 

kvenkynskennurunum varðandi tengslamyndunarstíl því á meðan hún leggur áherslu á að 

standa við orð sín og nota heiðarleika við nemendur og byggja þannig upp tengsl og traust, 

fara hinir kvenkynskennararnir frekar þá leið að nota einlægni og deila einhverju 

persónulegu úr eigin lífi, uppljóstra um veikleika sína eða reynslu. Það gera þær þó eingöngu 

ef þær telja það hjálpi nemendum að einhverju leyti annað hvort námslega eða þá til þess að 

sýna þeim samhygð. Þannig vinna þær að afslöppuðum samskiptum sem hafa það markmið 

að börnin finni sig öruggari og líði betur í skólanum.  

Það lítur þó út fyrir að ákveðinn áferðarmunur sé eftir aldri nemenda þegar kemur að því 

hverju þessir kennarar velja að deila með nemendunum. Yngstu nemendunum eru til dæmis 

ekki sagðar djúpar lífsreynslusögur heldur segja þær þeim hluti úr daglegu lífi sem ýtt geta 

undir þessi persónulegu tengsl og taka þá gjarnan dæmi af sínum eigin börnum. Eftir því sem 

nemendur verða eldri dýpka kvenkynskennararnir umræðuna og uppljóstra meiru úr eigin 

fari. Það á þá bæði við um kennarana á miðstigi og í unglingadeild. Dæmi um það er 

unglingadeildarkennarinn Álfrún. Hún deilir veikleikum sínum og sigrum að mestu leyti í 

kennslufræðilegum tilgangi og notar það til hvatningar þar sem boðskapurinn er sá að fyrst 

hún af öllum gat þetta þá geti nemendurnir það líka. Með þessu móti leitast hún sérstaklega 

við að draga úr spennu sem getur myndast hjá nemendum þegar þeir eiga erfitt með 

viðfangsefni sín og eru við það að gefast upp. Henni finnst nemendur oft taka meira mark á 

henni þegar hún setur sig í spor þeirra á einlægan hátt, til dæmis þegar þeir eru kvíðnir og 

líður illa. Þá deilir hún reynslu sinni með þeim. „Ég sest niður og bara ég veit að þú ert með 

kvíða en manstu ég er líka með kvíða.“ Hvorugur karlkennaranna nefnir þessa leið í 

tengslamyndun sinni við nemendur. Grunnur þessa alls kristallast í orðum 

miðdeildarkennarans Árnýjar sem segir:„Síðan finnst mér líka það að nemendur finni að 

kennaranum sé ekki sama. Að honum þyki vænt um þau, hafi áhuga á því að þau standi sig 

betur.“  

Kennararnir hafa allir reynslu af því að eiga einlæg einstaklingssamtöl við nemendur og 

hugga þá þegar eitthvað bjátar á og grípa inn í erfiðar tilfinningar og hegðun. Þeim virðist 

öllum vera umhugað um að nemendum líði vel í skólanum og reyna að mæta þeim með hlýju 

og skilningi þegar svo ber undir. Áslaug nefnir að þarna minni kennarastarfið hvað mest á 

foreldrahlutverkið þar sem kennararnir gefa af sér með sambærilegum hætti og foreldrar. 

Þeir leyfa nemendum sínum þá að jafna sig, tala rólega til þeirra, leiða þeim fyrir sjónir 

hvernig þeir geti hegðað sér öðruvísi og hlusta á umkvartanir þeirra. Þeir kennarar sem vinna 
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samkvæmt uppbyggingastefnunni8 eða ART9 fá nemendur til að velta fyrir sér tilfinningum 

sínum og viðbrögðum við þeim. Dæmi um þetta er sú nálgun sem Ellen fer. Hún róar börnin 

einstaklingslega með samtali þegar þau sýna merki um streitu eða uppnám. Hún hefur komið 

sér upp þægilegum stól í kennslustofunni með mjúkum púða og hlýju teppi. „Ég segi oft við 

krakkana, langar þig að fara? þú mátt fara og leggjast aðeins þarna á púðann eða fara í 

stólinn eða eitthvað svona aðeins bara.“  

Þrír kennaranna lýstu áhyggjum sínum af því tengslaleysi við umsjónarkennara sem oft 

fylgir því fyrir nemendur þegar þeir flytjast frá miðstigi yfir á unglingastig. Þeir telja tengslin 

við nemendur vera almennt sterkari og utanumhaldið persónulegra á yngri skólastigum en 

gerist á unglingastigi. Áslaug, Árný og Lárus lýsa öll áhyggjum af þeim nemendum sem eiga 

undir högg að sækja námslega, tilfinningalega og félagslega í þessu samhengi. „Það er haldið 

verr utan um þau þegar þau náttúrlega eldast.“ Þau segja brúna á milli skólastiga vera fólgna 

í því að skila námsmati á milli skólastiga og nákvæmum upplýsingum um nemendur sem 

eitthvað sérstakt er með en það vanti oft persónulegra utanumhald þegar þangað er komið. 

„Þessi umsjónarkennsla er ekki beint til staðar.“ Árný tekur dæmi af nemanda sem hún hafði 

þurft að hafa mikið fyrir á miðstiginu sökum þess hve neikvæður hann var og hve miklum 

árangri hún hafi síðan náð með hann vegna þessara góðu tengsla sem hún gat myndað við 

hann „en síðan fer hann á annað skólastig og þá allt í einu er hann bara aftur dottin niður.“ 

Unglingadeildakennarinn Lárus bendir á að þetta hafi lengi verið með þessum hætti í 

skólanum hans og þá hafi hann eingöngu hitt umsjónarnemendur sína í kennslustundum 

tvisvar í viku og á göngum. Hann segir að þá sé alltaf hætta á að ýmislegt fari framhjá 

umsjónarkennaranum. „Maður var lengur að fatta að eitthvað bjátaði á en það er svolítið 

breytt núna.“ Lárus segir skólann sinn hafa gjörbylt þessu verklagi. Ákveðið þróunarverkefni 

hafi verið sett í gang. Nú sé fyrirkomulagið þannig að hver árgangur unglingadeildarinnar sé 

saman í svokallaðri smiðju. Kennararnir í íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og 

upplýsingatæki vinni saman sem teymi og hverjum árgangi sé skipt upp í litla fjögurra til 

fimm manna hópa sem sitji saman á borði. Með þessu móti verði til samlegðaráhrif þessara 

faggreina sem nú séu samþættar og úr verði 15 tímar á viku þar sem allir þessir kennarar eru 

saman með nemendahópinn. „Nú hitti ég mína umsjónarnemendur á hverjum degi.“ Hann 

telur sig geta fylgst mun betur með þeim bæði hvað varðar nám og líðan. „Maður er að 

fylgjast með þeim svo náið að maður er eldsnöggur að sjá þegar einhver er ekki að ná 

framvindu.“ Hann segir að hann eigi mun oftar samtöl við hvern nemanda núna enda heyri 

kennslufyrirkomulag með hefðbundnum innlögnum sögunni til. Í stað þess séu kennararnir 

mjög færanlegir inni í rýminu og kennslan sé mun einstaklingsbundnari fyrir vikið þar sem 

 
8 Sjá umfjöllun um uppbyggingarstefnuna í kafla 2.5.5. 
9 Sjá umfjöllun um ART í kafla 2.5.5. 
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þeir setjist hjá hverju borði fyrir sig og leiði þau þannig áfram inn í námsefnið. „Þá byrjar 

maður að tala við viðkomandi og þá kemur stundum í ljós að það er einhver vanlíðan, 

einhver kvíði og svona.“ Það fer síðan eftir eðli og umfangi vandans hvernig kennarinn 

aðstoðar nemandann og í hvaða farveg málið er sett. Þannig sé komið til móts við nemendur 

unglingadeildar sem eigi þá síður á hættu að falla á milli skips og bryggju þegar kemur að 

tengslum við umsjónarkennarann. Utanumhaldið sé persónulegra og mikið betra með þessu 

fyrirkomulagi að hans mati.  

Aðrir viðmælendur tjáðu sig ekki um þessar áhyggjur en af orðum þeirra sem það gerðu 

má sjá að ástæða er til að hafa áhyggjur af því tengslaleysi sem getur orðið þegar nemendur 

færast yfir í unglingadeild. Hins vegar er hægt að sporna gegn því með breyttu kennslu-

fyrirkomulagi sem getur orðið til þess að umsjónarkennarar umgangist nemendur sína 

daglega og geti því fylgst betur með líðan þeirra og framgöngu í námi. Af ofansögðu má sjá 

að allir kennararnir leitast við að mynda tengsl við nemendur sína. Það gera þeir bæði til þess 

að hjálpa þeim að líða betur í skólanum og að finna til öryggis. Að baki þessu liggur hins vegar 

einnig kennslufræðilegur tilgangur sem kemur fram í formi samhygðar og hvatningar. Svo 

virðist sem kennararnir hafa allir mikinn metnað fyrir því að tengjast nemendum sínum og 

leitast við að efla gæði þeirra tengsla. Athygli vekur að nokkur munur virðist vera á þeim 

leiðum sem kynin velja að fara í þessu samhengi en einnig má sjá muninn liggja í 

persónuleika kennaranna. 

4.1.2 Samskipti við nemendur 

Tveir kennaranna nefna markvissar leiðir sem þeir fara eða eru farnar í þeirra skólum 

varðandi mat á samskiptum kennara við nemendur. Áslaug nefnir að á námskeiði hjá KVAN10 

hafi kennurum í hennar skóla verið kenndar ákveðnar matsleiðir varðandi eðli samskipta eða 

tengsla kennara við nemendur sína. Hún segir matsaðferðina11 mikið notaða í skólanum og 

lýsir henni með eftirfarandi hætti: „Maður númerar frá 0 og upp í 5 semsagt tengslin og þú 

veist hversu oft maður er í samskiptum við þennan nemanda. Eru þau á jákvæðum nótum 

eða neikvæðum nótum?“ Hún segir að það hafi til dæmis komið í ljós við eigin skoðun á 

samskiptum hennar við börnin í hennar bekk að hún átti í sérlega neikvæðum samskiptum 

við einn ákveðinn nemanda og þegar allir starfsmenn frístundarheimilisins gerðu sömu 

skoðun á sér kom á daginn að enginn þeirra var heldur í jákvæðum samskiptum við þennan 

tiltekna nemanda. „Við vöknuðum upp við það að það voru allir í neikvæðum samskiptum.“ 

Hún segir að eftir þetta hafi hún sjálf og starfsmenn frístundarheimilisins tekið sig á. Með því 

að vinna þetta svona með meðvituðum og markvissum hætti breyttust mál þessa nemanda. 

 
10 Hér er átt við námskeiðið Verkfærakistuna sem er á vegum KVAN og snýst meðal annars um að kenna 
kennurum leiðir til þess að efla jákvæðan bekkjaranda, bæta félagsfærni nemenda og draga úr líkum á einelti. 
11 Sjá töflu 6 á bls. 36. 
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„Þá fórum við að finna þetta jákvæða.“ Þar sem þessi skóli vinnur samkvæmt SMT12 fóru þau 

að auka umbunina við nemandann og smátt og smátt snerust hlutirnir til betri vegar. Áslaug 

telur það vera alvarlegt mál þegar slíkir hlutir fari framhjá þeim sem sjá um börn meira og 

minna alla daga. Þetta brjóti niður sjálfsmynd þeirra og geti haft alvarlegar afleiðingar. Þess 

vegna sé mikilvægt að hennar mati að nota þessa matsaðferð og gera það á markvissan og 

heiðarlegan hátt.  

Enginn annar kennari nefnir þessa leið né aðrar sjálfsmatsleiðir varðandi samskipti við 

nemendur. Þó segist Hermann alltaf vera meðvitaður um þessi samskipti og reyna að passa 

vel upp á þau. Hann hefur þó ekki nýtt sér neitt sérstakt kerfi til að greina samskipti sín við 

nemendur heldur sé fyrirkomulagið í skólanum hans þannig að skólastjórnendur komi inn í 

kennslustund og geri ákveðið mat á þessum þáttum. Hann segir að síðan sé haldinn fundur 

þar sem farið sé yfir málin og þannig fái kennararnir ákveðna speglun á þennan þátt starfs 

síns. Hann segist reyna að vera sér meðvitaður um að vera í góðum samskiptum við alla 

nemendur en hins vegar sé það ekki einfalt mál. „Maður eyðir alltaf meiri tíma í einhvern 

ákveðinn.“ Hann segir suma nemendur vera meira krefjandi en aðra og þá sé alltaf ákveðin 

hætta á því að einhverjir nemendur eigi það til að gleymast. „Svo kviknar á einhverjum 

bjöllum annað slagið og þá fer maður að fylgjast extra vel með þessum nemendum.“ 

Þó að einungis tveir af kennurunum hafi nefnt sérstaklega mat á samskiptum sínum við 

nemendur er ekki þar með sagt að hinir séu ómeðvitaðir um samskipti sín við þá en það kom 

ekki fram. Af þessu má sjá mikilvægi þess að kennarar séu meðvitaðir um að ekkert barn 

lendi í því að vera í neikvæðum samskiptum við þá sem að því koma innan skólans eða 

frístundarheimilisins og hve mikilvægt það er að koma slíkum hlutum í betri farveg ef 

eitthvert barn er í litlum eða slæmum samskiptum við starfsfólk. Umhyggja kennararanna 

lýsir sér ef til vill best í orðum Lárusar: „Ég held það að vera kennari það þýðir bara það að þú 

berð hag og vellíðan nemenda fyrir brjósti.“ 

4.1.3 Félagsstaða nemenda  

Svipaða sögu er að segja um mat á félagsstöðu nemenda innan bekkjarins. Þar nefna 

einungis þrír kennarar sérstakt mat á þeim þætti bekkjarstarfsins. Áslaug og Helga tilgreina 

báðar aðferð sem þær hafa lært á KVAN námskeiðinu sem þær telja hjálplega: „Það byggist á 

því að greina stöðu nemenda hvar þau eru stödd félagslega.“ Þær lýsa því hvernig 

kennararnir greina nemendur í flokka og hvernig flokkunin er sett upp á þar til gerða skífu.13 

Þar komi jafnframt í ljós hverjir séu leiðtogar bekkjarins og þá sé lagt huglægt mat á það 

 
12 Sjá nánar um SMT í kafla 2.5.5 og 4.2.1 
13 Sjá mynd 4 á bls. 40. 
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hvort þeir séu jákvæðir eða neikvæðir leiðtogar14. Í skóla Áslaugar gera kennarar yngstu 

árganganna þetta þrisvar sinnum yfir veturinn og byrja á því rúmum mánuði eftir að skólinn 

hefst á haustin. Hún segir að kennararnir setjist niður og fari yfir það hverjir geti verið týndir 

eða gleymdir innan hópsins og reyni að finna leiðir og lausnir fyrir þá „Við förum bara 

markvisst í það á metnaðarfullan hátt að tengja saman. Heldurðu að þessi gæti átt samleið 

með þessum og prófum.“ Hún segir að þetta geri kennararnir einnig með þá krakka sem 

gætu verið neikvæðir leiðtogar og séu mögulega að stjórna bekknum. Þá er leitast við að laga 

þá hegðun. „Svo eru kannski aðrir vinsælir krakkar sem eru jákvæðir leiðtogar. Það er 

náttúrlega það sem við viljum. Alltaf að para saman neikvæðan og jákvæðan og sjá hvor 

hefur yfirhöndina.“ Hún segir að ef svo vilji til að neikvæði leiðtoginn hafi áfram yfirhöndina 

og ekkert lagist prófi þau bara eitthvað annað en hún tilgreinir ekki hvað það er.  

Þótt Helga nefni einnig þessa aðferð segist hún ekki nota hana „í bókstaflegri merkingu“ 

enda finnst henni hún þekkja nemendur sína það vel að hún átti sig á því hver falli í hvaða 

flokk. Hún hafi þó skífuna og hugmyndafræði hennar á bakvið eyrað. Hermann sem einnig 

hefur farið á KVAN námskeið, nefnir hins vegar að hann og fleiri kennarar í skólanum hans 

geri annars konar tengslakönnun á hverju hausti þar sem leitast er við að kortleggja það 

hvernig nemendur standa að vígi félagslega. „Þá er þetta bara sett upp í excelskjal og þetta 

er bara svo auðvelt að sjá þetta út.“ Heyra má á Hermanni að málin séu sett í sama farveg og 

Áslaug talar um að gert sé í hennar skóla. Hann bætir því við að námsráðgjafinn og 

deildarstjórarnir séu kennurunum innan handar við úrvinnslu þessara mála.  

Enginn hinna kennaranna nefndu tengslakannanir eða aðrar sambærilegar leiðir í 

viðtölunum. En af orðum þeirra sem það gerðu má sjá að margir samstarfskennara þeirra eru 

markvisst að leggja mat á félagslega stöðu nemenda sinna og færa þau mál sem upp koma í 

ákveðin farveg. 

4.1.4 Eineltisáætlun, forvarnir og samstarf  

Allir kennararnir nefna að skólarnir þeirra séu með ákveðna eineltisáætlun í gangi sem þeim 

er uppálagt að fylgja. Komi upp eineltismál fari sú áætlun undantekningalaust í gang í 

viðkomandi skólum. Þeir eru sammála um að verkferlar séu afar skýrir. Þeir segja allir frá því 

að eineltisáætlun skólanna sé komin frá þeim bæjarfélögum sem skólarnir þeirra tilheyra. 

Málin séu í höndum skólastjórnenda og ákveðinna eineltisteyma sem starfa innan hvers 

skóla. Þar sé áhersla lögð á að virkja foreldra til samstarfs, unnið með nemendur og vandinn 

greindur. Kennararnir tjá sig mjög lítið um þetta í viðtölunum en benda á eineltisáætlanir 

sem hanga uppi á veggjum í skólastofum. Áslaug sker sig þó úr að þessu leyti og nefnir að í 

 
14 Jákvæðir eða neikvæðir leiðtogar eru hugtök sem kennd eru á KVAN námskeiðinu og lýsa því hvort vinsælir 
nemendur hafi jákvæð og góð áhrif á bekkjarandann eða neikvæð og skemmandi áhrif. 
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forvörnum gegn einelti sé áherslan sérstaklega lögð á að efla þann stóra hóp nemenda sem 

er óvirkur áhorfandi að eineltinu. „Það eru þessir þöglu sem að sitja hjá. Þeir stíga ekki fram 

og semsagt stíga upp á móti gerandanum. Við reynum að efla þau til dæmis.“ Hún segir að til 

þess að efla áhorfendur eineltis þurfi að undirbúa alla krakkana í bekknum í forvarnarskyni 

því hér skipti félagsfærni nemenda miklu máli. Áslaug bætir því við að það sé mikilvægt að 

nemendur viti að þeir geti leitað til fullorðna fólksins í skólanum ef þau hafi grun um að 

einhver sé lagður í einelti. „Við erum náttúrlega með fullt af merktu starfsfólki úti um allan 

skólann þannig að það ætti ekki að vera hörgull á því.“ Áslaug segir það vera reynslu sína að 

þegar eineltismál komi upp verði hún alltaf mjög nátengd þeim heimilunum sem í hlut eiga. 

Hún reyni að fylgjast vel með því hvernig gengur hjá nemendunum og segir að mikill tími fari 

í það að leiðbeina foreldrum í gegnum þetta erfiða tímabil. Hún segir að heilmikil vinna geti 

farið í það að laga neikvæða félagslega hegðun og það þurfi oft að hjálpa nemendum að snúa 

viðhorfi sínu til annarra nemenda til betri vegar. Hún segir að það sé mjög mikilvægt að vera 

vakandi gagnvart ráðandi einstaklingum sem hafa tamið sér neikvætt viðhorf gagnvart 

öðrum og vinna í því að breyta hugsanagangi þeirra með því að hjálpa þeim að setja sig í spor 

annarra. Hún segir kennara almennt vera mjög meðvitaða um þetta og öll mál séu krufin sem 

koma upp.  

Af þessu er ljóst að allir kennararnir eru vel meðvitaðir um eineltisáætlun skólanna sem 

þeir kenna við. Það er alls staðar skýrt ferli sem fer í gang komi eineltismál upp og virðist það 

alls staðar vera í föstum skorðum.  

4.1.5 Samstarf og tengsl við foreldra 

Allir kennararnir tjá sig um samskipti sín við foreldra. Undantekningin á því er list- og 

verkgreinakennarinn Vigdís en hún segir að foreldrasamskipti séu lítil sem engin hjá sér. Hinir 

kennararnir lýsa allir þeirri skoðun að það sé mikilvægt að gott samstarf sé á milli foreldra og 

kennara. Eins eru þeir allir sammála um það að mikilvægt sé að foreldrar sýni skólagöngu 

barna sinna áhuga og veiti þeim námslegan stuðning. Þeir vilja meina að flestir foreldrar séu 

að standa sig prýðilega þegar kemur að þeim þætti og að langflestir séu í góðu sambandi og 

samstarfi við skólann. Lárus segir að það skipti miklu máli hvernig foreldrar tala um skólann 

fyrir framan börnin sín þar sem það hafi áhrif á viðhorf þeirra gagnvart skólanum. Álfrún 

tekur það skrefinu lengra og nefnir að það skipti afar miklu máli hvernig foreldrar tala til 

barnanna sinna á meðan þau eru að þróa sjálfstraust sitt í námi. Hún hefur þá sérstaklega 

áhyggjur af nemendum sem eiga undir högg að sækja námslega. Henni finnst erfitt þegar 

foreldrar koma með setningar á borð við: „Hann mun ALDREI geta lesið betur en hann gerir“ 

því þá dragi foreldrarnir úr kjarki barnanna sinna og trú á að þau eigi einhverja möguleika. 

Hún óttast að nemendur hætti þá mögulega að leggja sig fram og gefist bara upp. Hún telur 
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að það þurfi að fræða foreldra vel um hvernig hægt er að vera styðjandi og hvetjandi í námi 

barnanna sinna.  

Foreldrar hafa einnig stóru hlutverki að gegna varðandi myndun félagslegra tengsla barna 

sinna í skólanum að mati yngribarna kennarans Áslaugar. Hún segir að slíkt sé langt frá því að 

vera eitthvert einkamál skólans. Í upphafi skólaárs í 1. bekk í skóla Áslaugar eru foreldrar 

alltaf boðaðir á svo kallað skólafærninámskeið þar sem meðal annars er tekið á félagslega 

þættinum. Þar er til dæmis komið inn með fræðslu fyrir foreldra um félagsfærni barnanna: 

„Félagsfærni er ekki endilega meðfædd heldur þarf að æfa hana og þar komi ábyrgðarþáttur 

þeirra sterkur inn.“ Áslaug nefnir að í yngri bekkjunum sé verið að vinna með vinahópa sem 

foreldrarnir halda utanum. „Vinahópar eru hópar sem ég held að við séum með þá alveg upp 

í fjórða bekk. Þá er semsagt bekknum skipt í hópa. Kennarinn gerir það.“ Hún segir að þar sé 

verið að æfa börnin í því að bjóða öðrum krökkum heim. Áslaug segir að þar geti foreldrar 

aðstoðað börnin sín í því að eignast fleiri vini. Hún segir foreldra taka mjög vel í þetta. „Þarna 

myndast oft svona ólíklegustu tengsl.“ Áslaug segir að grunnhugsunin í þessu sé að 

nemendur tengist sem flestum í bekknum sínum og þetta komi sér afar vel fyrir börn sem 

séu illa stödd félagslega. Þau fái þá að upplifa að einhver komi í heimsókn til þeirra. „Og þá 

langar kannski einhvern að koma aftur og leitar eftir því og þá einmitt þurfa foreldrar að vera 

á tánum að stökkva á það.“ Aðrir kennarar nefna ekki þennan þátt foreldrasamstarfs. 

Nánast allir kennararnir tala um það hvernig erfiðir og ósamvinnuþýðir foreldrar geti haft 

neikvæð áhrif á nám og líðan barna sinna, og jafnvel annarra barna í bekknum, og hve slík 

mál taki mikið á persónulega líðan þeirra sjálfra sem kennara. Að sama skapi tala þeir um 

það að góð samskipti og samstarf við foreldra geti skipt sköpum við úrlausn erfiðra mála. 

Þessir kennarar segja að það geti verið mjög erfitt við það að eiga ef samstarfið sé slæmt og 

lýsa nokkrir þeirra því að hafa lent í svo erfiðum málum að þeir hafi neyðst til að sitja undir 

miklum skömmum af hálfu foreldra á mörgum erfiðum fundum. Þeir segja að þetta sé slæmt 

fyrir þá en ekki síður erfitt fyrir nemendur. 

Kennararnir eru sammála um það að yfirleitt séu foreldrasamskipti góð. Foreldrar eru 

fengnir til samstarfs um úrræði fyrir nemendur þegar eitthvað sérstakt er að. „En þetta bara 

yfirleitt stendur og fellur bara með því hvernig er tekið á málunum heima“ segir Hermann og 

nefnir dæmi um erfitt mál sem hafi komið upp í einum bekk í fyrra og það hafi verið haft 

samband heim. „Og málið bara dó svona vegna þess að foreldrarnir tóku strax við sér.“ Undir 

þetta tekur Ellen sem býr yfir sömu reynslu.  

Fjórir af þeim kennurum sem rætt var við segja að ef foreldrar séu ósamvinnuþýðir geti 

kennarinn lent í því að upplifa algjört úræðaleysi gagnvart erfiðum nemendum. Þessir 

kennarar telja að oftast standi allt og falli með foreldrunum. Tveir þeirra taka dæmi um mjög 

lík mál sem ekki var hægt að leysa vegna erfiðra foreldrasamskipta í bekknum. „Það var eitt 
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foreldri í bekknum sem bara sá ekki hvað þess...hvað þeirra barn var í rauninni... það var einn 

nemandi í bekknum sem að þú veist sem í rauninni hélt bara bekknum í gíslingu.“ Annar 

kennarinn segir að hann hafi fengið mikinn stuðning frá skólastjórnendum og utan að 

komandi sérfræðiaðstoð hafi verið keypt til þess að reyna að laga málin þótt ekki hafi tekist 

nægilega vel að leysa þau. Hinn kennarinn segir að hann hafi staðið einn í sínu máli og ekki 

notið stuðnings frá sínum yfirmönnum. Báðir kennararnir lýsa sömu niðurstöðu: 

Úrræðaleysið var algjört. Sá kennari sem fékk stuðninginn finnur til mikils þakklætis og hlýju 

gagnvart skólastjórnendum og kennir enn við sama skóla en hinn kennarinn sem ekki naut 

slíks stuðnings sagði starfi sínu lausu og fór að kenna í öðrum skóla.  

Þessir kennarar vilja meina að ástæða þessara vandræða hafi legið hjá foreldrum og þá 

ekki síst vegna erfiðra samskipta sem þróuðust á milli foreldranna innan beggja þessara 

bekkja. Þessir kennarar segja stétt sína mjög berskjaldaða fyrir því að lenda í svona erfiðum 

málum og að það vanti meiri faglegan stuðning við kennara. „Þú veist að það þyrfti 

náttúrlega að vera að maður geti farið og leitað sér sjálfur einhverrar handleiðslu.“  

Af þessu má sjá að allir kennararnir álíta foreldrana mikilvægan hlekk í skólastarfinu. 

Samstarf við þá getur haft góð áhrif á námsárangur nemenda, félagslega stöðu og líðan. Þótt 

samskipti og samstarf geti verið stirt á milli foreldra og skóla þegar erfið mál koma upp segja 

kennararnir það þó algengara að gott samstarf náist við foreldra. Hins vegar þurfi að huga að 

því úrræðaleysi sem getur skapast ef foreldrasamstarfið fer út um þúfur. 

4.1.6 Sérfræðiþjónusta og faghandleiðsla 

Áslaug og Helga segja sína reynslu af foreldrum oft vera þá að þeir hafi miklar áhyggjur af 

börnunum sínum og leiti þá til þeirra sem sérfræðinga í málum sem þær telja sig ekki hafa 

neina sérfræðiþekkingu í. „Mér finnst óþægilegt að vera að taka stöðu geðlæknis og 

sálfræðings og jafnvel er maður stundum að taka þá stöðu gagnvart foreldrum. Foreldrar 

leita til manns og eru að brotna niður hjá manni.“ Þær segjast þó aldrei fara út fyrir sitt 

starfssvið en segja að það vanti faglegan stuðning fyrir foreldra og faglega handleiðslu fyrir 

kennarana sjálfa. Þá eru þær ekki að tala um stuðning stjórnenda eða annarra starfsmanna 

skólanna sem hafi mjög sambærilega fagþekkingu og þær sjálfar heldur eiga þær við að það 

vanti sárlega meiri sálfræðiþjónustu inn í skólann. Þeim finnst ekki nóg að skólasálfræðingar 

séu eingöngu með greiningarvinnu heldur vanti mjög mikið faglega handleiðslu sem varðar 

börn í vanda og áhyggjufulla foreldra. Hins vegar segja þær að auk þess sé mikil bið eftir 

greiningum og að sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvunum sé sprungin.  
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Áslaug segir að það væri gott ef hægt væri að hafa einn sálfræðing við hvern skóla sem sé 

þá ráðgefandi bæði fyrir börn og kennara. Lárus gagnrýnir einnig þá stoðþjónustu sem 

skólarnir hafa aðgang að þegar kemur að nemendum sem komnir eru í mikinn mætinga-

vanda eða eru búnir að missa tengsl við skólann. Það sé þó í boði að fá unglingaráðgjafa á 

vegum borgarinnar til að grípa inn í það. Hins vegar sé sá starfsmaður einn með nokkra skóla 

og því sé mikil bið eftir slíku inngripi „og það er þú veist langt á milli þessara viðtala. Það er 

ekki eins og þetta sé vikulega eins og þetta þyrfti kannski að vera í sumum tilfellum.“ Lárusi 

finnst þetta úrræði þó virka ágætlega í þeim tilfellum þar sem krakkar hafa lítið aðhald heima 

og búa við erfiðar aðstæður. Hins vegar virki úrræðið ekki ef vandamálið er orðið það stórt 

að nemendur séu komnir í móþróahegðun. Hinir kennararnir tjá sig ekki um sérfræði-

þjónustu við kennara, forelda eða nemendur. Hinsvegar segjast allir kennararnir vera 

ánægðir með stjórnendur skólanna sem þeir kenna við og segja þá vera mjög styðjandi og 

metnaðarfulla. Hins vegar sé mjög mikið álag á kennurum. Helga nefnir að hún hafi 

samanburð við önnur störf í atvinnulífinu og segir hún að kennarastarfinu fylgi mun meira 

álag og binding en í öðrum störfum sem hún hefur sinnt. „Ég mundi ef ég væri stjórnandi í 

þessum skóla eins og ástandið er núna, það eru margir veikir og fólkið þú sérð það bara 

útkeyrt af alls konar ástæðum að þá myndi til dæmis bara hætta þessari föstu viðveru.“ Hún 

vill meina að heilsufari kennara hafi hrakað eftir að viðveran varð stífari. Skólastjórnendur 

ættu að mótmæla þessu „og segja bara fyrirgefðu ég er bara að hugsa um fólkið mitt til þess 

að nemendurnir fái góða kennara.“ Aðrir kennarar tjáðu sig ekki um þennan þátt 

kennarastarfsins. 

Af þessu má sjá áhyggjur kennara af skorti á sérfræðiþjónustu og faghandleiðslu í 

skólakerfinu. Þeir lenda of oft í því að foreldrar leiti til þeirra eftir slíkri hjálp sem veldur þeim 

óöryggi. Auk þess upplifa þeir of mikið starfsálag og hafa áhyggjur af því að það komi niður á 

nemendum. Allir kennararnir eru hins vegar ánægðir með sína skólastjórnendur og þann 

stuðning sem þeir reyna að veita. 

4.2 Sköpun ákjósanlegs námsumhverfis  

Hér ræða kennarar þætti sem snúa að því hvernig þeir skapa grundvöll fyrir góðu 

andrúmslofti innan bekkjarins þannig að nemendur geti treyst sínu nánasta umhverfi og 

bekkjarfélögum sínum. Undir þann þátt falla eftirfarandi stef: Skýrt fyrirkomulag 

bekkjarstjórnunar og skýrar og einfaldar bekkjarreglur, leiðir sem kennarar fara til þess að 
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skapa góðan vinnufrið í bekknum, hvernig þeir skipuleggja hópavinnuna eða með öðrum 

orðum, hvernig þeir hlúa að góðum skólabrag. 

4.2.1 Bekkjarstjórnun og skólabragur 

Kennararnir huga allir að góðum skólabrag og virðist hann vera þeim öllum mjög hugleikinn 

og ber hann á góma afar víða í viðtölunum. Kennararnir lýsa þó ólíkum leiðum sem þeir fara 

til þess að byggja hann upp. Þeir nota jafnframt ólíkar leiðir til að stjórna bekknum og skapa 

vinnufrið í tímum. Þótt leiðirnar séu fjölbreytilegar eru kennararnir allir á sama máli um það 

að mikilvægt sé að nemendur semji bekkjarreglurnar sjálfir í upphafi skólaársins. Þeir segja 

að ef nemendur semji reglurnar eigi þeir meiri hlutdeild í þeim og skilji betur hvers vegna 

þarf að virða þær. Allir kennararnir einfalda þó reglurnar og gæta þess að þær séu bæði fáar 

og skýrar.  

Í skólum Ellenar og Áslaugar er umbunarkerfið SMT notað til þess að laga hegðun 

nemenda. Þær virðast báðar vera nokkuð jákvæðar gagnvart því en eru á sama máli um að 

kerfið henti eingöngu yngstu börnunum en eftir það virki það illa. Ellen segir kerfið snúast 

um það að nemandinn fái umbun fyrir góða hegðun og vinnusemi. Áslaug segir að nemendur 

hjálpist að með góðri hegðun að safna stigum og fái síðan sameiginlega umbun fyrir. Þetta 

geti til dæmis komið sér vel þegar einstaklingar sem eiga undir högg að sækja geta landað 

umbun15 í söfnunina fyrir bekkinn sinn. Þó eru sumir kennaranna gagnrýnir á þetta kerfi því 

markmið þess er að leiðrétta slæma hegðun en þau börn sem hegða sér alltaf vel fá síður 

umbun fyrir sína góðu hegðun. Áslaug, Ellen og Helga hafa allar nokkrar áhyggjur af þessu. 

Fleiri af viðmælendum virðast aðhyllast Uppbyggingarstefnuna en SMT en það á við um 

Álfrúnu, Vigdísi, Lárus, Helgu og Hermann. Þó er það þannig í skóla Helgu og Hermanns að 

kennarar nota afleiðingakerfi16 til bekkjarstjórnunar og blanda því svolítið saman við aðferðir 

Uppbyggingarstefnunnar þar sem skólinn er með Uppbyggingarstefnuna í innleiðingarferli. 

Þessi blöndun kemur til vegna þeirrar hugmyndar Uppbyggingarstefnunnar að þar eigi 

nemendur að taka ábyrgð á eigin hegðun en það á einnig við um afleiðingaaðferðina. 

Hermann lýsir því svona: „Ég var með svona stjörnukerfi í gangi það var engin umbun. Þau 

þurftu að taka ábyrgð á sínum gjörðum.“ Þá er afleiðingakerfið eingöngu notað af umsjónar-

kennurum en ekki öðrum starfsmönnum skólans eins og gert er með SMT. Helga og 

Hermann segja að allir nemendur byrji með stjörnu að morgni en ef þeir brjóti reglur 

bekkjarins eigi þeir á hættu að missa stjörnuna. Helga segir þetta kerfi taka á slæmri hegðun 

og ókurteisi.  

 
15 Skólar sem nota SMT umbunarkerfið hafa látið útbúa eins konar spilapeninga sem börnin fá sem umbun. 
Spilapeningarnir ganga undir mismunandi nöfnum eftir skólum. 
16 Afleiðingakerfið sem kennararnir vísa til og kalla afleiðingaaðferðina lærðu þeir á KVAN námskeiðunum og 
verður héðan í frá nefnd afleiðingaaðferðin. 
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Skóli Vigdísar hefur sett geðrækt á oddinn undanfarin misseri og henni finnst Upp-

byggingarstefnan falla einstaklega vel að henni. „Megin áherslurnar eru svipaðar. Við viljum 

öll að öllum líði vel. Það er allra hagur. Við erum öll í sama liðinu þannig að það er bara 

spurning um einhverjar aðferðir og eitthvað svoleiðis.“ Uppbyggingarstefnan hefur nú þegar 

náð góðri fótfestu í skólanum að hennar mati. Eitt af því sem henni finnst vega einna þyngst 

er hvernig talað er við nemendur. Að hennar mati hefur orðræðan í skólanum gjörbreyst eftir 

að þessi stefna var tekin upp. Þetta eigi bæði við um það hvernig starfsfólkið talar og hvernig 

nemendur tjá sig. Vigdís segir að því sé þannig farið með Uppbyggingarstefnuna að það þurfi 

að hjálpa bæði kennurum og nemendum að tileinka sér ákveðinn hugsunargang. „Það er ekki 

gott að hækka röddina, við gerum það helst ekki.“ Hún segir að reynt sé að afgreiða málin í 

anda þessarar stefnu með því að halda öllum samskiptum á jákvæðum nótum þrátt fyrir 

óæskilega hegðun nemenda. Þegar nemendur hafa hagað sér illa reyna kennararnir að höfða 

til ábyrgðar þeirra. Hún segir að þeir líti þannig á að þegar nemandi hegðar sér ósæmilega 

geti verið að hann hafi einhverja óuppfyllta þörf. Þetta eykur á hlustun kennarans að hennar 

mati. Í stað þess að ráðast að nemanda með skömmum er reynt að nálgast hann á persónu-

legum og hlýlegum nótum þar sem hann er spurður út í tilfinningar sínar eða þarfir. Vigdís 

tekur dæmi um slíkar spurningar: „Ertu að uppfylla einhverja sérstaka þörf núna? Eða hvar 

áttu að vera? Get ég hjálpað þér að byrja? Líður þér illa?“  

Lárus tekur í sama streng og Vigdís þegar kemur að því með hvaða hætti kennarar eigi að 

nálgast nemendur sína. Þótt skólinn sem hann kennir við núna vinni ekki samkvæmt 

hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar hafi hann hins vegar kennt við slíkan skóla áður þar 

sem sú stefna hafi verið innleidd og þær aðferðir falli vel að uppeldishugmyndum hans um 

mikilvægi þess að mæta innri þörfum nemenda, sama á hvaða aldri þeir eru. Skólinn sem 

hann kennir við núna hefur ekki tekið upp neina heildstæða stefnu á borð við Uppbyggingar-

stefnuna eða SMT og á það líka við um skóla Árnýjar en hún tjáði sig ekki um þessa þætti.  

Kennararnir fara margvíslegar leiðir til þess að hjálpa nemendum sínum að halda 

vinnufrið og vera vinnusöm. Helga, Ellen og Lárus segjast öll nýta sér tölvutæknina í því 

samhengi. Þó kenna þau hvert á sínu skólastigi grunnskólans og ekkert þeirra notar sömu 

tæknina. Ólíkt þroskastig nemenda kallar á mismunandi tækninálgun. Enginn hinna 

kennarana tjáðu sig um notkun tölvutækni í þessu samhengi. 
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Ellen sem kennir yngstu börnunum, notar tímavaka í Ipad17 til þess að halda sínum 

nemendum við efnið. Hún hefur vinnuloturnar stuttar í senn þannig að nemendur upplifi þær 

yfirstíganlegar. Helga sem kennir á miðstigi, nýtir sér snjallforritið ClassDojo18. Hún segir það 

virka mjög vel fyrir bekkinn sinn og þar geti nemendur safnað stigum. Þegar ákveðnum 

stigafjölda er náð fá þau tækjadag. Þannig virkar forritið sem umbunarkerfi. Hún segir það 

ýta undir góðan vinnufrið og sjá um tímastjórnun. Hún setur sjálf inn stig hjá hverjum 

nemanda fyrir sig en síðan er forritið með happdrættisstig. „Þetta er rosalega góð þjálfun í 

vinnusemi og vinnufriði. Allt í einu þá er bara allt annar tónn hérna inni og þá læra þau það.“ 

Helga vill meina að með þessu móti breytist öll umgjörð samskipta innan stofunnar. Oft sé 

nóg að kveikja orðalaust á ClassDojo og þá fari börnin umsvifalaust að vinna. Hún segir að 

þetta taki af henni það leiðinlega hlutverk að þurfa sífellt að vera að beita sér svo nemendur 

haldi sér við efnið. „Ég er svolítið að færa stjórnunina af mér af því að ég get ekki verið á 

sussinu allan daginn.“ Helga segir að þetta virki fyrir langflesta nemendur.  

Unglingadeildarkennarinn Lárus segir að hann og teymið hans noti Google Classroom19. 

Það auðveldi þeim að halda unglingunum við efnið. Aganum er stýrt í gegnum verkefnaskil 

nemenda sem eru rafræn en nemendur vinna venjulega öll sín verkefni á Ipad. Hann segir að 

hver kennari hafi lista yfir sína umsjónarnemendur og um leið og þeir skili inn verkefnunum 

þá birtist það í tölvunni hjá honum. Þannig geti kennarinn fylgst með hvernig gengur og 

hverjir séu ekki að halda sig við efnið.  

Árný notar hins vegar leik til þess að ná fram vinnufriði hjá sínum nemendum. „Þá segi ég 

við krakkana: - Nú ætla ég að hafa einn leyninemanda og ég ætla að fylgjast sérstaklega vel 

með einhverjum einum. Þau vita ekkert hver það er og síðan hrósar maður honum ef að 

gengur vel.“  

Vigdís og Álfrún segjast ekki þurfa að nota neinar sérstakar leiðir til þess að fá nemendur 

sína til að halda vinnufrið en komi eitthvað uppá nýta þær aðferðir Uppbyggingastefnunnar. 

Hermann og Áslaug tjáðu sig ekki um þennan þátt. 

 Helga segist nota hugmynd af KVAN námskeiðinu sem hún kallar T- líkanið og segir það 

ganga út á það að fá nemendur til að ígrunda hvað sé best við bekkinn og hvað þurfi að laga. 

Hún segir að þetta sé markvisst ígrundunarverkefni og hjálpi nemendum að skilja hvernig 

þeir vilji hafa bekkinn og í gegnum það eignist þeir mikla hlutdeild í því að laga málin. Áslaug, 

og Hermann eiga það sameiginlegt með Helgu að láta sína bekki fara í samvinnuleiki og ræða 

síðan hegðun og framkomu nemenda meðan á leiknum stendur. Það gera þau með það fyrir 

augum að hjálpa þeim að koma auga á erfið eða meiðandi samskipti og færa þau til betri 

 
17 Um tímavaka á Ipad: https://apps.apple.com/us/app/best-sand-timer/id501940934 
18 Um ClassDojo: https://www.classdojo.com/ 
19 Um Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=0DCOe9v9CuM 
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vegar. Aðrir kennarar nefndu engin slík inngrip. Ellen, Hermann og Helga eru sammála um að 

það þurfi að grípa inn í með fullum þunga ef skólabragurinn er slæmur og leggja þá jafnvel 

allt annað til hliðar á meðan.  

Af framansögðu má sjá að kennararnir fylgja stefnum skólanna sem þeir kenna við auk 

þess sem þeir fara fjölbreytilegar leiðir varðandi bekkjarstjórnun og agamál. Þegar lesið er á 

milli línanna í viðtölunum má sjá ríka áherslu á góðan skólabrag og að kennararnir bregðist 

allir við ef hann er slæmur. Fyrir þeim skiptir vinnufriður og jákvæð samskipti höfuðmáli. Orð 

Ellenar lýsa hug kennaranna ef til vill best: „Það fer ekkert nám fram ef börnunum líður ekki 

vel.“ 

4.2.2 Vel skipulögð hópavinna 

Allir kennararnir sögðu nemendur sína oft vinna í hópum. Þó voru það einkum 

miðstigskennararnir Árný og Helga sem ræddu um mikilvægi þess að vanda sig þegar kemur 

að hópaskiptingunni. Þær nota ólíkar leiðir til þess. Árný kennir samkvæmt hugmyndum um 

leiðsagnarnám.20 Í slíkri kennslu er unnið samkvæmt ákveðnu vinnulagi sem að hennar sögn 

skapar friðsamlegt andrúmsloft innan skólastofunnar.  

Það eru alltaf fjórir sem sitja saman og einn sem er svona doppustjóri21 og hann 

sækir kassa með námsbókum þannig að þau séu ekki öll á flakki að sækja 

bækurnar sínar. Þá er bara einn kassi sem þetta borð á og hann útdeilir bókunum 

þannig að það er enginn á rápi og síðan þegar þessi tími er búinn þá setur hann 

allt í og nær í næsta kassa ef þess þarf og þetta sparar rosalega mikinn tíma. Og 

síðan eftir viku þá er næsti, þannig að þetta er alltaf í fjórar vikur. 

Fyrirkomulagið er einnig mjög skýrt þegar kemur að því að velja nemendur saman í 

vinnuhópa. „Við erum með spýturnar á borðinu og við erum með vinnufélaga. Vinnufélaga 

eitt, vinnufélaga tvö og svo spjallfélaga.“ Hún útskýrir hvernig krakkar sem hafa mismikla 

námslega getu eru látnir vinna saman annars vegar og svo hvernig krakkar með líka getu eru 

látnir vinna saman hins vegar. Stundum eigi krakkarnir bara að spjalla saman um það sem 

þeir eru að læra.  

Helga lætur sína nemendur líka vinna í hópum. Hún notar alls konar leiki til þess að raða 

þeim í hópana og gerir það þannig að þeir hafi gaman af. Hún lætur þá aldrei velja sig saman 

í hópa sjálfa. Hins vegar segist hún taka tillit til þess ef einhverjir vilji alls ekki vinna saman. 

Hún segir að eitt sinn hafi hún brennt sig á því að láta nemendur velja sig saman sjálfa. „Það 

 
20 Sjá nánar um leiðsagnarnám í kafla 2.5.6. 
21 Doppustjóri er heiti sem kennarinn gefur nemanda sem er umsjónarmaður hópsins hverju sinni. 
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voru bara algjör mistök. Það er ekki sniðugt því þá er alltaf einhver útundan og nemandinn er 

fúll allt námskeiðið.“  

Aðrir kennarar tjá sig ekki nánar um skipulag hópastarfsins en af þessu má sjá að til eru 

margar ólíkar leiðir til þess að skipuleggja hópastarf þannig að það gangi vel fyrir sig. 

4.3 Jafnvægi og ró 

Í þessum þætti rannsóknarinnar ræða kennararnir um það með hvaða hætti þeir hjálpa 

nemendum sínum að ná tökum á tilfinningum sínum í streituvaldandi aðstæðum þannig að 

þeir geti upplifað fleiri jákvæðar tilfinningar en neikvæðar í skólanum og náð jafnvægi og ró. 

Undir þann þátt falla eftirfarandi stef: Markviss slökun í erli dagsins, leiðir sem kennarar fara 

til þess að sefa og hugga nemendur sína og loks einföld innanhúss úrræði sem skólarnir grípa 

til vegna barna sem þurfa afdrep og skjól. 

4.3.1 Tækifæri til slökunar 

Þrír af kennurunum segja að það sé stefna innan þeirra skóla að nemendur fái ákveðinn tíma 

fyrir markvissa slökun. Í þeim tilfellum nota kennararnir hugleiðslusögur frá Hugarfrelsi.22 

Hermann, Helga og Vigdís segja þær njóta mikilla vinsælda bæði meðal barnanna og 

kennaranna. Á meðan sögurnar eru notaðar á öllum aldursstigum í skóla Hermanns og Helgu 

eru þær eingöngu nýttar á yngsta stigi í skóla Vigdísar. Þau segja að í efninu megi finna 

ævintýralegar sögur sem ætlaðar eru til þess að leiða nemendur inn í slökun og ró. Kennarinn 

les þá sögurnar fyrir börnin á meðan þau slaka og hlusta. Að mati Vigdísar gefur efnið 

kennurum sem ekki hafa neina sérstaka þjálfun í því að leiða nemendur í slökun, ákveðið 

öryggi. „Það er auðveldara fyrir kennara að leiða einhvers konar slökun þegar þú ert með 

efni sem búið er að prufukeyra og þú veist að virkar og ert með eitthvað í höndunum.“ Í 

hennar skóla gengur Hugarfrelsisefnið á milli kennaranna sem skiptast á að nota það. Í skóla 

Hermanns og Helgu er það einn starfsmaður skólans sem á Hugarfrelsiskassann og lánar 

kennurunum hann. Hermann sem hefur verið með mjög erfiðan bekk þar sem mikil spenna 

ríkti, fullyrðir að slökunaræfingar Hugarfrelsis hafi verið það eina sem virkaði á þann hóp. 

„Þeim fannst þetta gott þótt alltaf einhverjir væru að haga sér eins og vitleysingar.“ Helga 

kennir hugarfrelsisslökun, öndun og jóga í smiðjum í 5.- 7. bekk í sínum skóla. Þar fær hver 

nemandi sex skipti í slíkri smiðju. Hún vinnur auk þess með Hugarfrelsissögurnar og jóga inni 

í umsjónarbekknum sínum hvenær sem færi gefst og í kennslustofunni hennar hefur hvert 

barn aðgang að sinni jógadýnu. Henni finnst að slökunarstundir eigi heima inni á stundaskrá 

 
22 Hugarfrelsi er námskeið sem í boði er fyrir kennara. Hugleiðslusögurnar sem þar eru notaðar eru bland af 
núvitund og jóga. Þær er bæði að finna í Hugarfrelsis kassa og á netinu. Styrkleikakortin sem fylgja efninu eru 
byggð á 24 styrkleikum sem minnst er á í fræðilegum kafla ritgerðarinnar og eru einnig í kassanum. 
https://hugarfrelsi.is. 
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nemenda og að þær þurfi að fá mun meira vægi almennt. En stundaskráin sé þétt skipuð 

samkvæmt námskrá og til þess að koma slökuninni þar inn þyrfti að sleppa einhverju öðru. 

„Við erum svo ferköntuð í stundaskrám.“ Aðrir kennarar tjá sig ekki um notkun 

Hugarfrelsissagnanna.  

Helga segir að þar sem ekki sé mikill tími fyrir markvissa slökun fari hún og margir aðrir 

kennarar sem hún veit um aðra leið þegar þurfi að bregðast við kvíða og spennu hjá 

nemendum. Þau hafi brugðið á það ráð að nota nokkuð sem þau kalla töfrasprey. 

Töfraspreyið er dropi af lavender ilmkjarnaolíu blandaður við vatn sem þeir setja í úðabrúsa. 

„Þá er ég með nemendur sem eru rosalega kvíðnir í stærðfræði til dæmis og þá fá öll svona 

töfrasprey.“ Helga segir börnin kalla eftir þessu og komi bara og standi í röð til að fá úðann. 

Hún lýsir því hvernig hún úðar yfir hvert barn og andar svo djúpt með því. „Og þá spreyja ég 

bara svona. Það er hægt að gera alls konar ég geri aðallega öndunaræfingar.“ Aðrir kennarar 

nefndu ekki þessa leið til að róa börnin. 

Einn kennarinn segir frá tilraunaverkefni sem ákveðið var að prófa í hans skóla en það var 

að hafa slökunarmorgna í upphafi skóladags. „Við töldum þetta geta bætt skólabrag ef það 

væri boðið upp á einhvers konar rólegheit.“ Morgnarnir geta verið erfiðir í dimmasta 

skammdeginu og það getur reynt verulega á sálartetrið að þurfa að vakna fyrir allar aldir og 

einhenda sér í lærdóm og stilla hugann á þá einbeitingu sem krafist er. Því hafi verið farið af 

stað með þetta í tilraunarskyni. Byrjað var á því að seinka skólabyrjun til klukkan 8.30 en 

nemendur höfðu áður mætt í skólann klukkan átta. Þetta hentaði í mörgum tilvikum en 

vegna foreldra sem þurftu að mæta fyrr til vinnu var ákveðið að opna skólann klukkan átta 

og bjóða nemendum að mæta í slökunarstund. Slökunarstundin hefur því verið í boði þrjá 

daga vikunnar í allan vetur þannig að hvert aldursstig, frá yngsta stigi og upp í unglingadeild, 

fær eitt skipti í viku og skiptast kennararnir á að sjá um stundina og aðstoða nemendur með 

rólega tónlist og teppi. Síðan eru þeir hjá þeim meðan á slökuninni stendur. Til stendur að 

bæta jafnvel fleiri slökunartímum við næsta vetur en verið sé að skoða hvernig þetta nýtist 

nemendum.  

Fleiri kennarar tjá sig ekki um markvissa slökun. En þeir kennarar sem segja frá þessari 

reynslu sinni virðast hafa fulla trú á því að hún geri nemendum gott enda óski þeir eftir fleiri 

slíkum stundum.  

4.3.2 Sveigjanleg nálgun 

Áslaug og Vigdís tala báðar um það að stundum eigi nemendur erfitt með að mæta í skólann 

og finnist skóladagurinn sem framundan er yfirþyrmandi. Einstaka nemendur eru einnig 

þannig staddir að þeir þurfi að fá hvíld frá erlinum í bekknum. Áslaug segir að sumum þeirra 

finnist oft „erfitt að henda sér beint inn í allt fjörið í bekknum svona fyrst á morgnana“ og 
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þurfi miklu mildari byrjun. Hún segir að þá sé gripið til þess ráðs að leyfa þeim að byrja 

annars staðar í rólegheitunum. Mjúk byrjun á skóladeginum er hugsuð til þess að létta 

tilfinningalegu álagi af nemendum sem þess þurfa með og hefur það að mati Áslaugar reynst 

vel. Í hennar skóla býður deildarstjórinn slíkum börnum að byrja daginn inni hjá sér og „koma 

rólega inn í bekkinn“ þegar þau eru tilbúin til. Bæði Áslaug og Vigdís nefna einnig list- og 

verkgreinar í þessu samhengi.  

Þegar maður er með börn sem eru kvíðin eða eru eitthvað svona brotin þá erum 

við með til dæmis úrræði að við getum sent þau í smiðju. Þar eru góðir 

starfsmenn sem taka á móti börnum sem vilja byrja annars staðar en inni í 

bekknum á morgnana. 

Vigdís sem sjálf er list- og verkgreinakennari segir að hún sé í samstarfi við sérkennara 

skólans um úrræði sem nýtist þessum nemendum. Sérstakur tími sé tekinn frá í stunda-

skránni hennar til þess að sinna þeim. „Þetta eru einmitt oft krakkar sem eru með einhverja 

sértæka námsörðugleika en njóta sín dálítið í list- og verkgreinum.“ Nemendur á öllum aldri 

séu þá saman í litlum hópi „fimm eða sex sem koma alltaf einu sinni í viku.“ Stundum eru 

þetta krakkar sem hafa ekki námsörðugleika heldur glíma við tilfinningaleg vandamál. 

„Ástæðurnar fyrir því að þau koma eru misjafnar það getur verið kvíði, þeim getur liðið illa í 

hópnum sínum.“ Þessir tímar eru þannig að hún skammtar þeim ekki verkefni heldur býður 

þeim efnivið til að vinna úr. „Það er svona róleg stemning. Þetta er svolítið eins og ég minnist 

þess þegar maður var barn og fékk að dunda sér.“ Hún segir að nemendurnir fái að vinna á 

eigin hraða og það sé engin pressa frá henni. Vigdís minnist sérstaklega á einn nemanda sem 

leið ekki vel inni í bekknum sínum og átti við alls konar erfiðleika að etja. Hún segir hann 

„bara blómstra“ inni í myndmenntastofunni við það að gera það sem hann er góður í. „Það 

ýtir undir þá tilfinningu að hann geti gert eitthvað vel af því að hann er kannski ekki að 

upplifa það annarsstaðar. Ég held að það styrki hann.“ Um þessar mundir hefur nemandi 

með kvíða komið í nokkra tíma til hennar. „Ég held að henni líði vel með að geta verið. Þetta 

er líka svona róleg stund. Þú veist þetta er ekki erilssamt eða mikill hávaði.“ Vigdís segir að 

þetta úrræði sé nýtt að ósk nemendanna sjálfra og í samstarfi við foreldra þeirra. Nemandinn 

ráði sjálfur hvort hann nýti úrræðið og þá hve lengi. „Nemendur fara héðan þegar þau 

treysta sér. Kannski bara ókei nú líður mér betur, nú er ég bara farin inn í bekk aftur.“ Vigdís 

skrifar þá umsögn til sérkennarans svo hann geti fengið upplýsingar um það hvernig til tókst. 

„Þau eru kannski að fá einhverja sjálfstyrkingu hérna sem að þau taka svo með sér áfram.“ 

Aðrir kennarar tjá sig ekki um þetta mál en af orðum Vigdísar og Áslaugar má sjá að skapaður 

hefur verið ákveðinn sveigjanleiki í dagskrá skólanna þeirra til þess að koma til móts við 

þarfir viðkvæmra nemenda með velferð þeirra í huga. Eins má af þessu ráða að 
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skólastjórnendur þessara skóla nýti vel þann mannauð sem í skólunum er til þess að styðja 

við nemendur sem á því þurfa að halda.  

4.4 Uppbygging nemenda  

Hér ræða kennararnir þær leiðir sem þeir fara til þess að efla félagsfærni, sjálfstraust og 

námslega þrautseigju nemenda sinna. Undir þann þátt falla eftirfarandi stef: 

Vinaliðaverkefnið eins og það birtist í skólum þessara kennara, leiðir til tilfinningastjórnunar, 

skapgerðarmenntunar og leiðir sem kennararnir fara til þess að efla möguleika nemenda til 

sjálfræðis. 

 4.4.1 Vinaliðaverkefnið  

Þrír kennaranna, Vigdís, Áslaug og Lárus, tala um að svo kallað vinaliðaverkefni23 sé víða í 

gangi í skólum og meðal annars í þeirra skólum. Svo virðist þó að misjafnt sé hvernig að því 

er staðið. Vigdís segir verkefnið ná yfir öll aldursstig í hennar skóla en aðkoma nemenda að 

verkefninu færi þó mjög mikið eftir aldri þeirra og þroska. Hún lýsir verkefninu með þessum 

hætti: 

Þá sjá börnin um einhverja leiki á yngsta stigi eða miðstigi. Þetta byrjar á miðstigi. 

Þá sjá þau um leiki úti í frímínútum. Á unglingastigi er þá kannski tekin ein stofa í 

að spila á spil eða taka slökun í þú getur valið þér svona. 

Hún segir að nemendur sæki um að fá að gerast vinaliðar og það sé svo valið úr einhverjum 

hópi. Þetta sé þó alltaf gert í samstarfi við foreldra. Með verkefninu læri nemendur að bera 

ábyrgð og skipuleggja fyrirfram hvað eigi að gera. 

Þau sjá um þetta og bera ábyrgð á því þannig að það þykir upphefð að vera 

vinaliði og þú berð svolitla ábyrgð og þú færð að fara í pizzuferð í lokin og þetta 

er svona gert svolítið úr þessu. 

Yngrideildarkennarinn Áslaug segir að í hennar skóla stýri eldri nemendur leikjum í 

frímínútum, jafnt úti sem inni. Þá sé markmiðið að blanda aldurshópum sem mest saman. 

Hún lýsir þeim áskorunum sem verkefninu fylgja með eftirfarandi hætti: 

Þú veist þar er hægt að leika kannski...förum með einhverjum í sjötta bekk eða 

fimmta bekk þótt þú sért í fyrsta bekk. Þannig að þarna ertu líka að glíma við 

 
23 Um vinaliðaverkefnið: https://vinalidar.is/about-us/ 
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ákveðna félagsfærni. Þetta eru ekki endilega jafningjar hvað þroska varðar og 

annað en þarna þurfið þið að finna flöt til að leika ykkur. 

Unglingadeildarkennarinn Lárus segir að slíkt verkefni sé í gangi í hans skóla en hins vegar 

nái það ekki upp í unglingadeildina. Hann segir að unglingadeildarkennurunum finnist slæmt 

að svo sé og vilji gjarnan að unglingarnir fái að taka þátt í því. Aðrir kennarar tjá sig ekki um 

vinaliðaverkefnið. 

Svo virðist sem kennararnir séu ánægðir með vinaliðaverkefnið fyrir alla aldurshópa og 

telji það gefa góða raun. 

4.4.2 Stjórnun tilfinninga og hegðunar 

Kennararnir eru allir sammála um að erfiðar tilfinningar og slæm hegðun nemenda spili 

gjarnan saman. Auk þess sé algengt að nemendur reiðist eða verði ósáttir og láti þá 

grimmileg orð fjúka eða beiti líkamlegu ofbeldi. Þeir eru allir á sama máli um að í þessi mál 

fari þrotlaus vinna. Fimm af kennurunum eiga það sameiginlegt að nota klípusögur til þess að 

fá nemendur til að ígrunda með markvissum hætti afleiðingar hegðunar sinnar eða æskileg 

viðbrögð við hlutum sem gætu komið þeim úr jafnvægi. Fjórir af kennurunum tjá sig nánar 

um leiðir sem þeir fara til þess að hjálpa nemendum sínum með þessa þætti. Áslaug lýsir því 

með eftirfarandi hætti: „Þá koma til dæmis eins og ég segi þessar klípusögur svo sterkar inn 

og maður setur upp alls konar svona skrýtin dæmi sem eru kannski svolítið svona extreme þú 

veist, hvernig myndir þú bregðast við?“ Hún segir margvíslegar ástæður liggja að baki þess að 

nemendur missi stjórn á skapi sínu. „Þau tapa í leik og verða brjáluð. Þá er ekkert annað 

maður þarf alltaf að vera að ræða þetta og fara í gegnum þetta aftur og aftur og þá segir 

maður kannski bara: Treystirðu þér til að fara aftur í þennan leik í næstu frímínútum?“ 

Vigdís segir að í hennar skóla sé unnið ötullega að samskiptafærni nemenda þar sem 

þeim sé kennd vinaleg orðræða. „Geturðu fært þig aðeins af því að ég þarf að komast 

framhjá. Í stað þess að ýta þér eða hvað það nú er skilurðu.“ Hún segir að í því samhengi sé 

ekki stuðst við sérstakt námsefni heldur sé þetta eitthvað sem skólinn hafi verið að þróa.  

Ellen fer hins vegar aðra leið og segir að hjá sér komi ART kennslan sterk inn. Hún vinni 

með sínum nemendum í því að skilja tilfinningar sínar og ná þannig stjórn á þeim. Þar sé til 

dæmis unnið með mjög markvissum hætti í því að kenna reiðistjórnun. Þau börn sem eigi 

sérstaklega erfitt með skap sitt fái þá tækifæri til þess að ígrunda hegðun sína og hvað þau 

geti gert öðruvísi um leið og þau eru látin velta fyrir sér hvað gerist í líkamanum þegar þau 

verða reið eða finna einhverjar aðrar erfiðar tilfinningar.  

Við tölum líka um þær í þessari sjálfstjórn. Hvernig við bregðumst við? hvernig 

eru tilfinningarnar? hvar finnum við tilfinningarnar? Þau þurfa að kortleggja 



 

83 

svolítið og við skellum einum á líkama [á maskínupappír] og strikum eftir honum 

og svo eiga þau svona að ef ég er leið, hvar finn ég fyrir því í líkamanum? og þá 

setja þau það á líkamann. 

Í þessu samhengi er ekki nein fræðsla um það hvernig heilinn virkar, að sögn Ellenar, en 

Helga segir að í hennar skóla sé fræðsla um heilann sem tengist Uppbyggingarstefnunni. Þar 

sé rætt um tilfinningahluta heilans annars vegar, sem þar er kallaður „spýtan“ og svo er talað 

um vitsmunahluta heilans hins vegar sem í þessu tilviki er kallaður „heilabörkurinn“. „Sumir 

eru bara á spýtunni. Hvernig eru þeir? Það eru þeir sem bregðast við án þess að hugsa og eru 

oft líka vondir eða berja frá sér. Við viljum hafa vitsmunina með og hugsa um hvað tekur svo 

við.“ Helga kveðst þá eiga samtal við nemendur um það að þeir geti valið með hvaða hluta 

heilans þeir bregðist við. Um leið séu nemendur látnir velta fyrir sér hver munurinn sé á þeim 

sem bregðast við „á spýtunni“ eða þeim sem „hugsa áður en þeir gera.“ Nemendur ígrundi 

þannig hvorum megin þeir vilji vera og velti fyrir sér af hverju þeir velji að vera „á spýtunni“ 

eða á „heilaberkinum“. Aðrir kennarar tjá sig ekki um þessa nálgun en ljóst er af þessu að 

kennararnir eru sammála um að erfiðar tilfinningar og slæm hegðun taki töluverðan toll af 

skólastarfinu og líðan nemenda í skólanum og að við því þurfi að bregðast. Af orðum þeirra 

má ráða að þeim þyki mikilvægt að nemendur læri að hafa stjórn á tilfinningum sínum og 

hegðun þótt þeir fari nokkuð ólíkar leiðir til þess að ná því markmiði. 

4.4.3 Sjálfstraust og þrautseigja 

Allir viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að nemendur gefist ekki upp þótt þeir geri 

mistök og að mistökin séu til þess fallin að læra af þeim. Þeir telja að með því að þola að gera 

mistök efli nemendur þrautseigju sína. Orð Vigdísar lýsa því vel: „Það er til dæmis mjög góður 

eiginleiki að gefast ekki upp þó eitthvað takist ekki í fyrsta skiptið það er þetta með mistökin 

og það.“ Lárus vill meina að það skipti miklu máli að nemendur sinni verkefnum sínum og 

hætti ekki í miðju kafi jafnvel þótt verkefnin séu ófullkomin eða mislukkuð á einhvern hátt. 

Helga segir að það hafi gagnast henni vel þegar hún hefur verið að vinna með viðhorf 

nemenda sinna gagnvart mistökum að sýna þeim myndbönd sem heita Famous Failures24. 

Þau sýni hvernig frægir afreksmenn og - konur hafi gert alls konar mistök á leiðinni til 

frábærs árangurs. Hún vinnur síðan áfram með það með ýmsum hætti til dæmis í gegnum 

leiki. Þannig reynir hún að auka mistakaþol nemenda svo þeir gefist ekki of fljótt upp við 

viðfangsefni sín. „Þú mátt gera mistök. Þú mátt vera ófullkomin og það er fólk sem nær 

svona langt í lífinu hefur allt gert mistök og það er bara fólkið sem hefur ekki gefist upp.“  

 
24 Hér má finna myndböndin Famous failures: 
https://www.youtube.com/results?search_query=famous+failures 
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Flestir kennaranna tala um að nemendur séu oft hræddir við að gera mistök og þá 

sérstaklega þegar aðrir sjái til. Þeir vilji ekki koma með heimskuleg svör og eiga það á hættu 

að það sé hlegið að þeim. Slík bekkjarmenning geti komið í veg fyrir að nemendur þori að 

koma með tillögur að svörum yfir allan bekkinn. Það sé ekki síst þess vegna sem það sé 

mikilægt að breyta viðhorfum nemenda gagnvart mistökum. Í þessu samhengi segja Árný og 

Álfrún að í þeirra skólum hafi verið lagt af stað með leiðsagnarnám25 en inni í því sé falin 

kennsla um fastmótað hugarfar og vaxtarhugarfar og hvernig heilinn stækkar af því að læra 

af mistökum. Þær eru sammála um það að sú hugmyndafræði ýti undir sjálfstraust, 

þrautseigju og vellíðan nemenda. Þær segja muninn á vaxtarhugarfari og fastmótuðu 

hugarfari liggja fyrst og fremst í því hvernig maður tekur því að gera mistök. Sá sem hafi 

fastmótað hugarfar líti á mistök sem merki um það að hann ráði ekki við vandann og hann 

muni aldrei ráða við hann. Hins vegar líti sá sem hefur vaxtarhugarfar á mistökin sem 

tækifæri til þess að læra af þeim. Í mistökunum hafi falist upplýsingar um það hvernig átti 

ekki að gera hlutina og nú þurfi að finna leiðir sem virki betur. Álfrún segir sína reynslu vera 

þá að vaxtarhugarfarið eitt og sér geti haft þau áhrif að skólabragurinn batni til muna.  

Mér finnst þau opnari fyrir hvort öðru. Þau dæma ekki eða þú veist mér finnst 

þeim líða vel af því að í þessari menningu upplifa þau ekki að þau séu dæmd fyrir 

að hafa sagt eitthvað asnalegt, heimskulegt...þau gera sér miklu frekar grein fyrir 

að við erum ekki öll eins. Við komum frá mismunandi bakgrunni en að við eigum 

öll jafna möguleika. 

Að mati Álfrúnar og Árnýjar skiptir hugarfar nemenda miklu máli varðandi þær áskoranir 

sem skólagangan felur í sér. Af orðum þeirra má ráða að það geti skipt sköpum um það 

hvernig nemendur byggi upp sjálfstraust sitt og sjálfsmynd gagnvart námi og hvernig þeir 

nálgast hluti sem þeim þykja erfiðir. Álfrún hefur unnið með leiðsagnarnám í nokkur ár og 

finnur hún mikinn mun á nemendum sínum eftir að sú kennsla fór að skila árangri. 

Þegar þau eru opin fyrir þessum hugmyndum og vilja rosalega mikið tileinka sér 

að þá eru þau miklu meira til í að takast á við hlutina og eiga miklu fleiri móment 

af þessu æ þú veist þessu AHA! 

Þær segja einnig að nemendur eigi það allt of oft til að gefast upp á viðfangsefnum sínum 

jafnvel áður en þeir reyna að leysa þau. Þær segja skort á þrautseigju koma í veg fyrir að 

nemendur nái árangri auk þess sem sá skortur hafi þá afleiðingu í för með sér að þeir ákveði 

 
25 Leiðsagnarnám sjá kafla 2.5.6. 
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að þeir ráði ekki við námsefnið, séu ómögulegir og gefist því upp. Þær telja að nemendum 

finnist þeir þá ekki geta staðið undir þeim kröfum sem skólinn gerir til þeirra. Þetta skýrir sig 

best í orðum Álfrúnar en hún segir að „ég get þetta ekki“ hugsunin sé svo erfið og að sú 

hugsun sé ríkjandi í fastmótuðu hugarfari. Vaxtarhugarfar komi hins vegar í veg fyrir uppgjöf.  

Álfrún og Árný segjast báðar nota hvert tækifæri til þess að fræða nemendur um kosti 

vaxtarhugarfars og galla fastmótaðs hugarfars en Árný bætir við að hún fái sína nemendur til 

að ígrunda hvernig námsmenn þeir vilji vera. „Við létum þau vinna með það í lífsleikni og 

finna út er ég þessi týpa eða er ég þessi og hvaða þætti get ég bætt til þess að komast inn í 

að vera með vaxandi hugarfar.“ Árný segir að það efli mistakaþol nemenda. Hún segist einnig 

vekja athygli nemenda á því þegar þeir sýni að þeir séu með vaxtarhugarfar. Þá nýtir hún 

plaköt sem Reykjavíkurborg hefur látið gera sem fjalla um slíkt hugarfar og notar tækifærið 

til að hrósa nemendum: „Hey nú varst þú með svona vaxtar þú veist og bendum alltaf á 

plakatið skilurðu. Hérna ert þú. Nú ert þú í þessum hóp.“  

Ein leið sem Álfrún og kennararnir í hennar skóla fara til þess að fræða nemendur um 

muninn á vaxtarhugarfari og fastmótuðu hugarfari er að láta þá gera ýmis verkefni þar sem 

þeir eiga að finna setningar sem einkenna hvort hugarfar fyrir sig. Dæmi um það eru plaköt 

og myndir sem þeir teikna og skrifa alls kyns setningar á. 

Álfrún segir að með leiðsagnarnámi sé nemendum bent á smá sigra sem sé mjög 

uppbyggjandi fyrir þá og henti þar að auki vel sem einstaklingsmiðað nám og gagnist vel 

nemendum sem eru með einhverja námsörðugleika. „Ég held að glaður nemandi og nemandi 

sem finnst hann vera með sjálfstraust gagnvart námi...ég held að honum vegni alltaf vel í 

skóla.“ 

Hún segir að í upphafi hafi henni fundist eins og nemendur hennar skildu ekki 

hugmyndina á bakvið fastmótað hugarfar og vaxtarhugarfar. En eftir að hafa fikrað sig áfram 

með þetta undanfarin ár hefur hún loksins fundið færa leið til þess að hjálpa þeim að tileinka 

sér leyndardóminn á bakvið það. Hún fann út að það væri ekki nóg að segja þeim bara frá 

muninum og láta þau vinna með setningar sem sýndu þann mun heldur þurfi að byrja á allt 

öðrum enda. „Ég er oft búin að tala um vaxtarhugarfar við þau en þarna gerði ég mér grein 

fyrir mikilvæginu á að kynna heilastarfssemina fyrst og svo koma með þessar hugmyndir um 

vaxtarhugarfar og fastmótað hugarfar.“ Hún segir að veraldarvefurinn hafi komið að góðum 

notum í þessum efnum. Þar hafi hún fundið efni sem virkaði: „Þegar þau sáu þessi 

myndbönd26 þá allt í einu svona: - Já ókei við getum æft heilann og þjálfað heilann en við 

gerum það ekki ef við erum alltaf að passa okkur að gera ekki villur.“ Hún bætir því við að alls 

konar rannsóknir sýni að það sé hægt að stækka heilann og auka getu hans með því að efla 

 
26 Dæmi um þau myndbönd sem Álfrún talar um eru að finna hér: 
https://www.youtube.com/results?search_query=growth+mindset+brain+research 
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vaxtarhugarfar nemenda. Álfrún telur að það borgi sig að leggja töluverða vinnu í það að 

kenna þeim hvernig heilinn virkar í þessu sambandi. Það sé bæði mjög uppörvandi og 

hvetjandi að átta sig á því að það sé hægt að verða betri námsmaður bara við það að reyna 

og að allir geti orðið betri námsmenn við það. Heilinn bara stækki og eflist við það eitt að 

reyna jafnvel þótt fólk geri alls konar mistök á leiðinni. 

Þessi vísindalegu myndbönd um hvernig heilinn... boð tengjast og fjölga og þú 

þurfir að reyna á heilann af því að þau tengja svo mikið við vaxtarrækt eða þú 

veist þessar íþróttir og lyfta og stækka vöðvana og auka þolið að þá allt í einu 

kom eitthvað, small eitthvað hjá þeim þar. 

Álfrún segir að næst þegar hún tekur við nýjum umsjónarbekk muni hún byrja öðruvísi en 

áður. „Ég mundi byrja frekar á þessum heilastarfssemispælingum. Ég mundi byrja frekar á 

þessari líffræði heldur en hugmyndafræðinni.“ 

 Af því sem hér hefur komið fram virðist sem kennurunum sé umhugað um að efla 

mistakaþol nemenda og breyta viðhorfum þeirra gagnvart því að gera mistök með það fyrir 

augum að efla þrautseigju þeirra og sjálfstraust. 

4.4.4. Gagnsemi hróss 

Helmingur kennaranna nefna það með einhverjum hætti að þeir hrósi nemendum sínum. 

Eins og kemur fram í kafla 4.1.1 segir Hermann að hann noti hrós til að mynda tengsl við 

nemendur. Ellen talar um endurgjöf sem getur þá annað hvort verið í formi hróss eða 

gagnrýni og tengist það félagsfærniæfingum ART. Að sama skapi má líta svo á að þeir 

kennarar sem nota SMT umbun sjái það sem hrós þar sem þeim er ætlað að styrkja ákveðna 

hegðun. Hrósið fær að öðru leyti afar litla athygli í viðtölunum en þar skera Álfrún og Árný sig 

úr og ræða mikið um gagnsemi þess. Þær kynntust því þegar þær fóru á námskeið um 

leiðsagnarnám og líta á það sem hluta af kennslutækninni.  

Árný segir að hún hefði viljað vita um gagnsemi hróssins miklu fyrr. Álfrún segir að það 

skipti máli að vera dugleg að hrósa nemendum en það sé þó ekki sama hvernig það sé gert. 

Þær segjast aldrei hrósa út í loftið. Í þeirra augum er hrósið eitt af þeim hjálpartækjum sem 

þær nota til þess að ýta undir vaxtarhugarfar og þrautseigju nemenda. Þær hrósa þeim fyrir 

það að reyna við verkefnin í stað þess að þora því ekki af ótta við að gera mistök. Þetta lýsir 

sér best í orðum Álfrúnar: „Það skiptir máli hvernig við hrósum og þá fór ég bara sjálf að æfa 

mig í hvernig ég skila hrósunum mínum. Hrósa þeim frekar fyrir vinnusemina.“ Þær segja það 

ýta undir fastmótað hugarfar að hrósa nemendum fyrir persónulega eiginleika eins og það að 

vera svo klár eða hafa svo mikið vit á hinu eða þessu. Slíkt hrós geti ýtt undir frammi-

stöðukvíða þar sem þau gætu farið að óttast það að geta ekki staðið undir væntingum. 
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„Maður er að setja mikla pressu: - Bara ótrúlega klár! Og þú kannt þetta allt! Og svo kemur 

eitthvað sem þau kunna ekki þá bara sjitt nú verða þau fyrir vonbrigðum.“ Þær vilja meina að 

til þess að hrós skili tilætluðum árangri þarf kennarinn að vera vakandi fyrir því sem er að 

gerast í nemendahópnum. Álfrún segist leggja sérstaka áherslu á að hrósa þeim sem mest 

þurfa á því að halda. „Nemendur sem vinna ekki neitt vanalega að hrósa þeim fyrir að hafa 

gert þetta hálfa dæmi.“ Að þeirra mati þarf hrósið að vera til þess fallið að efla það sem 

kennarinn er að sækjast eftir hjá nemendum og beina þeim þannig í átt að framförum hvort 

heldur sem er í námi eða hegðun.  

Í ljósi þessara orða má segja að hrós gegni nokkuð fjölbreytilegu hlutverki í skólastarfi þar 

sem kennararnir nota það ýmist til þess að mynda tengsl við nemendur, styðja við jákvæða 

hegðun þeirra eða nýta í kennslufræðilegum tilgangi. 

4.4.5 Unnið með gildi  

Flestir kennaranna nefna þau gildisorð sem skólarnir hafa valið sem sín einkunnarorð. Þau 

vísa til ákveðinna lífsgilda sem skólarnir vilja að nemendur tileinki sér og nýti í félagslegu 

samhengi. Fram kemur að flestir skólarnir hafa sett orðið virðing á oddinn. Á eftir virðingu 

eru flestir þessara skóla með gildisorðin vellíðan og loks ábyrgð. Kennararnir nefna fleiri gildi 

eins og árangur, samvinnu, lífsgleði, vináttu, sátt og kærleika. Allir kennararnir segja að gildin 

hafi verið valin fyrir mörgum árum og að misjafnt sé hvernig að því vali hafi verið staðið en 

fæstir þeirra tóku þátt í því vali. Þótt gildin hafi verið valin formlega á sínum tíma eru þau 

ekki endilega einu gildin sem unnið er með og jafnvel í sumum skólanna virðist þetta meira 

vera bara orð á blaði því málin hafi þróast þannig að allt önnur gildi séu höfð í fyrirrúmi. 

Kennararnir segja að skólastjórar þeirra nefni oft þessi gildi í ræðum sínum á 

hátíðarstundum. 

Flestir kennararnir segja að eittvað sé unnið með gildin í þeirra skóla en þó sé misjafnt 

með hvaða hætti það sé gert og oftast sé það ekki gert markvisst. Það lýsir sér helst í orðum 

Lárusar þar sem hann segir gildavinnuna fara „bara eftir persónu hvers og eins kennara.“ 

Skólar Áslaugar og Árnýjar vinna þó markvisst með gildi en ekki endilega þau gildi sem 

skólarnir þeirra hafa valið sem einkunnarorð. Í skóla Árnýjar er unnið með gildin á 

þemadögum og þá er eitt gildi valið í senn og unnið með það. Áslaug segir að í hennar skóla 

sé rík hefð fyrir því að vinna með gildi almennt. Þar hafi fest sig í sessi sú hefð að vinna með 

hugtök, málshætti og orðatiltæki eða einhver ákveðin orð og er eitt slíkt tekið fyrir í viku 

hverri. Hún nefnir sem dæmi orðatiltækið „að launa illt með góðu“ sem unnið var með 

nýlega. Með þessari vinnu sé lagt inn fullt af nýjum orðum og hugtökum og unnið með þau 

með ýmsum hætti og þannig aukist skilningur nemenda á ýmsum mannkostum og siðferði. 

Áslaug segir að hún nýti gildin til uppeldis og til þess að hafa áhrif á sjálfsstjórn einstaklinga 
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og vinnufrið innan bekkjarins. Gildið virðing er flestum kennurunum ofarlega í huga og reyna 

þeir að koma því gildi að hjá nemendum sínum í erli dagsins þótt þeir séu ekki að vinna með 

það á markvissan hátt í einhverjum fyrirfram ákveðnum verkefnum. Þetta lýsir sér vel í 

orðum Hermanns:  

Ég meina ef að krakkar virða skoðanir annarra og hvernig og ég meina útlit og 

annað. Það bara myndi hafa mikið að segja. Það er svo krakkar margir þora ekki 

að opna á sér munninn því þeir eru svo hræddir um að það sé baunað...þau séu 

bara...þaggað eða drullað yfir þau sko. Alltaf svona ákveðnir aðilar sem stjórna 

öllum umræðum í bekk. 

Vigdís og Álfrún tala lítið um gildavinnu sem slíka en láta þó berlega skína í það hvaða 

gildi þær setji á oddinn í sinni vinnu með nemendum og ræða ekkert um gildi skólans. Þó má 

sá að gildin sem Álfrún leggur áherslu á í sínu starfi eru þrautseigja og sjálfstraust og fellir 

hún það inn í leiðsagnarnámið. Gildi Vigdísar er ábyrgð en það byggir hún á vinnulagi 

Uppbyggingarstefnunnar þar sem hver nemandi á að bera ábyrgð á eigin hegðun. Fleiri 

kennarar nefndu ekki vinnu með gildi með ofangreindum hætti.  

Svo virðist sem skólar viðmælenda hafi allir valið sér ákveðin gildi þótt misjafnt sé hvort 

þau eru nýtt með markvissum hætti í skólastarfinu. Virðing virðist vera það gildi sem flestir 

kennaranna kjósa að setja á oddinn í vinnu sinni með nemendum. 

4.4.6 Skapgerðarmenntun og lífsleikni 

Helgu, Ellen og Lárusi finnst að það megi gera skapgerðarmenntun hærra undir höfði í 

skólakerfinu. Lárus er þó eini kennarinn sem veltir lífsleikni fyrir sér í þessu samhengi og 

gagnrýnir það hvernig komið er fyrir þeirri námsgrein almennt innan skólanna þar sem 

gildakennsla og skapgerðarmenntun ætti að fara fram. Hann segir það oft vera þannig, 

sérstaklega í unglingadeildum, að umsjónarkennararnir séu skikkaðir til að kenna lífsleikni í 

sínum umsjónarbekkjum svo það sé einhvers staðar pláss í stundatöflu fyrir bekkjarfundi. En 

þá gefst umsjónarkennurum tími til að vera með umsjónarnemendum sínum. Með þessu 

móti er þó hætta á því að eiginleg lífsleiknikennsla verði afgangs. „Þeir verða stundum 

svolítið svona blanda af einhverjum svona upplýsingafundi þú veist bekkjarfundir um að gera 

þetta og þetta í næstu viku og skamma þau fyrir þetta.“ Lífsleiknin hefur því haft tilhneigingu 

til þess að breytast í afgangstíma þótt hún eigi að fylgja samfélagsfræðinni að sögn Lárusar. 

Hann segir að hann hafi þó sjálfur gert ýmislegt í þessum tímum með sínum nemendum 

„eins og að taka fyrir svona klípusögur, heimspekilegar rökræður og námsleiki sem ganga út 

á samskipti.“ Hann segist þá styðjast við námsefni27 frá Menntamálastofnun. Honum finnst 

 
27 Námsleikina sem Lárus vitnar til er að finna hér: https://mms.is/namsefni/leikgledi-50-leikir 
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afleitt að allir umsjónarkennarar unglingadeildar séu skikkaðir til að kenna lífsleikni því það 

treysti sér ekki allir til þess. „Það væri miklu gáfulegra að lífsleiknin væri bara felld inn í þetta 

hefðbundna nám.“ 

Ellen og Helga eru einnig mjög meðvitaðar um mikilvægi markvissrar skapgerðar-

menntunar og vinna þannig með sínum nemendum þótt þær fari ólíkar leiðir. Ellen byggir 

sína kennslu á ART prógramminu en þar er siðferðiskennslu og fræðslu um tilfinningar 

blandað saman við alls kyns æfingar.  

Helga byggir hins vegar sína kennslu á spjöldum úr Hugarfrelsisefninu og samþættir 

skapgerðarmenntun nemendanna við íslensku. Hún segir að finna megi spjöld með 24 

skapgerðarstyrkleikum28 í Hugarfrelsiskassanum sem nýtist mjög vel. Hún tekur það fram að 

henni finnist þetta vera einn mikilvægasti þátturinn í nútíma skólastarfi. „Ég hef mikinn 

áhuga á svona uppbyggjandi skólastarfi og þannig að vinna með einstaklinginn.“ Henni finnst 

veröld barna í dag vera mjög flókna og að hún upplifi hve mikið hafi breyst í þeim efnum 

síðan hún sjálf var barn. Henni finnst því afar mikilvægt að hjálpa nemendum til aukinnar 

sjálfsþekkingar og þá um leið til frekari sjálfsstyrkingar þar sem þeir séu meðvitaðir um gildi 

sín og mannkosti. „Mér finnst það vera í rauninni ekki að þau kunni Pýþagóras, bara séu 

manneskjur.“ Hún hefur fundið ýmsar leiðir til þess að vinna með þessi spjöld með 

nemendunum og notar þau þá líka til þess að auka orðaforða þeirra. Með hjálp spjaldanna 

kynnast nemendur sjálfum sér betur. Hún lætur þá máta sig við orðin sem á þeim eru og 

vinna með þau á ýmsa vegu til dæmis í gegnum leiki eða jafnvel föndur. Hún lýsir því að aftan 

á hverju korti sé nánari útskýring á þýðingu þess orðs sem um ræðir og þannig aukist 

skilningur nemenda á merkingu þess. Hún blandar gjarnan samvinnuleikjunum sem hún 

lærði á KVAN námskeiðinu saman við vinnuna með þessi spjöld og segir að þeir hjálpi til við 

ígrundun á hegðun og framkomu og þá sé nauðsynlegt að vera með orðaforða sem 

auðveldar umræðuna. Helga segist auk þess blanda hugmyndafræði Uppbyggingar-

stefnunnar saman við þessa vinnu og lýsir því að í þeirri stefnu sé unnið með fjórar 

grunnþarfir og þegar einhverri þörf sé ekki fullnægt sé einstaklingurinn ekki í jafnvægi. Henni 

finnst mjög gagnlegt búa til úr öllum þessum þáttum markvissa nálgun við 

skapgerðarmenntun nemenda sinna. Hún tekur dæmi um hluti sem eiga sér stað í dagsins 

önn þar sem þau geta verið vond hvert við annað og sært. 

Þá fer ég alltaf í gegnum spjöldin. Þá spyr maður þau bara; hver viltu vera? Það er 

svolítið þessi gildakennsla. Hver viltu þú vera ef þú ert alltaf að hnýta í aðra? Hver 

ertu þá? Vilt þú vera þessi sem er bara að láta öllum líða illa? Er maður góður þá?  

 
28 Sjá tengingu við töflu 8 á bls. 41 og kafla 2.5.1. 



 

90 

Helga segir að þessi spjöld hafi komið sér vel í slíkri vinnu og bætir því við að öll þessi 

vinna og styrkleikaorðaforðinn bæti einnig skólabraginn. Hún sé að láta nemendur vinna 

saman tvo og tvo þar sem þeir eigi að finna kosti hvor annars. Þá noti þeir spjöldin og segi 

hver öðrum hvaða kosti þeir hafi að þeirra mati. Síðan láti hún þá sjálfa finna sína eigin kosti 

og stundum komi það fyrir að nemendur eigi í erfiðleikum með að átta sig á eigin kostum. 

„Þá læt ég þau kannski tala saman. Þá spyr ég kannski þig, þú ert vinkona mín, þá er hún með 

fullt af kostum um mig og þá er voða gott að heyra það.“ Helga segir að nú séu nemendur 

hennar orðnir svo handgengnir þessari hugsun og orðaforða að þeir séu farnir að nota 

orðfæri spjaldanna þegar þeir tala á uppbyggilegan hátt hver við annan. Í gegnum tíðina 

hefur hún haft þann háttinn á að láta nemendur gefa hver öðrum bókamerki að vori og skrifa 

hrós og uppörvandi orð á þau hvert til annars. Áður en hún fór að vinna með skapgerðar-

styrkleikaspjöldin hafi nemendur verið með afar yfirborðskennd hrós. „Þá var það alltaf 

skemmtilegur, fyndinn, skemmtilegur, fyndinn og svo voða sæt líka.“ En núna hafi 

orðaforðinn breyst. Nemendur skrifi orð með mun dýpri merkingu á bókamerkin. Þegar hún 

er með nemendur í ritunarvinnu hengir hún spjöldin upp á töflu með kennaratyggjói þannig 

að þeir geti nýtt sér þau í skrifum sínum. Þannig reynir hún að koma meðvitund um 

mannkosti inn hjá þeim með fjölbreytilegum hætti. 

Eins og fyrr segir vinnur Ellen líka mikið með skapgerðarmenntun og siðferði með sínum 

nemendum en fer nokkuð ólíka leið. Hún notar ART hugsunina mikið í sínu starfi. Hún segir 

að hluti af ART kennslunni snúi að siðferði og að hún sé stór partur af félagsfærninni. Einnig 

segir hún að það sé mikilvægt að ræða slíka hluti við nemendur en það þurfi fleira að koma 

til.  

Þau vita þetta allt skilurðu. Þau vita alveg hvernig þau eiga að vera. Þau vita alveg 

hvernig þau eiga að bregðast við ýmsum aðstæðum og svona en þau eiga kannski 

erfitt með að yfirfæra það, sumir þú veist. 

Þess vegna skiptir máli að láta nemendur leika þá færni sem kennarinn vill ná fram hjá þeim. 

Hún segir ART vinnuna ganga mikið út á það að æfa ákveðna félagsfærni, siðferði og 

sjálfsstjórn þar sem áherslan sé lögð á ásættanlega hegðun í stað þess að einblína á 

óásættanlega hegðun. Þótt það sé til ákveðið ART prógramm sem er ætlað heilu 

bekkjardeildunum þá tekur hún valda nemendur út úr bekkjum skólans sem taldir eru þurfa 

sérstaklega á slíkri hjálp að halda. „Sko við veljum semsagt nemendur í samráði við 

umsjónarkennara og það geta verið nemendur sem að eiga við einhvers konar 

hegðunarvandamál að stríða eða nemendur sem eru með svona kvíða eða félagsfælni.“ Hún 

tekur það fram að þetta geti verið alls konar krakkar það fari til dæmis ekki eftir námslegri 

getu hvort þeir þurfi á þessu að halda. Þetta eru krakkar „sem maður þarf að taka kannski 
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aðeins svona í taumana á svo að þeim vegni líka vel í lífinu.“ Hún segir að þarna sé þeim 

kennt að bera virðingu fyrir öðrum til dæmis með því að hlusta og tala fallega við þá. Hún 

lýsir æfingunum með þeim hætti að þær gangi mikið út á það að setja sig í spor annarra. Það 

sé gert með því að taka fyrir ákveðin málefni til dæmis með því að segja nemendum sögur 

sem eru þá oftast klípusögur. Hún segist þá byrja á því að segja þeim söguna og síðan kjósi 

þeir þau viðbrögð sem þeir telji réttust við þeirri klípu sem söguhetjurnar lentu í. Síðan eiga 

nemendur að rökstyðja eigin svör munnlega. Ellen kennir fleira en ART en yfirfærir þá 

þekkingu sína yfir á nemendahópana eftir því sem henni finnst þurfa og segir hún að það 

nýtist afar vel. Aðrir kennarar tjáðu sig ekki um markvissar leiðir til skapgerðarmenntunar og 

tilfinningastjórnunar. Þó hefur komið fram að þeir kennarar sem nýta sér hugmyndafræði 

Uppbyggingarstefnunnar vinni töluvert með þessa þætti jöfnum höndum í dagsins önn og 

fylgir því töluverð fræðsla.  

Í stuttu máli má segja að margir kennaranna séu meðvitaðir um mikilvægi 

skapgerðarmenntunar og lífsleikni nemenda sinna. Þó virðist lífsleiknin sem sérstakt fag eiga 

undir högg að sækja.  

4.4.7 Sjálfræði nemenda 

Svo virðist sem flestir kennaranna leiti að tækifærum til þess að efla sjálfræði nemenda sinna 

og reyni að koma þeim þætti á einhvern hátt inn í kennsluna og skólastarfið. Það á við um 

Ellen, Hermann, Helgu, Lárus og Vigdísi. Það virðist þó sem þeim finnist sér þröngur stakkur 

sniðin í þeim efnum þar sem flestir nefna sama þáttinn. Hann snýst um það að nemendur 

hafi val um það í hvaða röð þeir skili ákveðnum verkefnum. Það virðist þó skila einhverjum 

árangri sem lýsir sér best í orðum Ellenar: „Það er svo merkilegt með það að ef þau halda að 

þau séu að ráða þá er bara logn.“ Helga bætir því við að hún leitist við að efla sjálfræði 

nemenda á bekkjarfundunum. Þar fái þeir að láta óskir sínar í ljós og hafi með því móti áhrif á 

það sem tekið er fyrir í skólanum hverju sinni. Hermann segir að hann leyfi sínum nemendum 

að hafa áhrif á kennsluna í stærðfræði og taka þátt í mótun hennar. Þar þurfi ekki allir að 

beita sömu aðferðum við útreikninga og nemendur fái þá að sýna hver öðrum hvernig þeir 

fari að. Fram kemur að nokkrir nemendur í skóla Hermanns og Helgu sitja í skólaráði en óljóst 

er hvaða áhrif þeir geta haft þar.  

Lárus talar um nemendaþing og segir að það hafi verið reynt að koma slíku á fót í hans 

skóla en hann sjái að það þurfi að kenna nemendum að koma með raunverulegar hugmyndir 

þangað inn. „Þau vilja fá pizzu í matinn og sófa og þá gefum við þeim sófa og það kannski við 

viljum fá aðeins dýpra. Við þurfum að hjálpa þeim að sjá möguleikana.“ 

Lárus kemur þó inn í þetta mál með svolítið aðra nálgun en hinir kennararnir. Honum 

finnst allt of mikil stýring vera í skólum almennt og að nemendur fái að ráða allt of litlu „Ég 
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held að það sé í mörgum skólum svolítið fast haldið í hefðina að hver hafi sinn stað og sína 

bók.“ Hann segir að nútímalegir kennsluhættir29 gætu ýtt undir meira sjálfræði nemenda. En 

eins og staðan sé núna upplifi nemendur sig svolítið í færibandakerfi. Hann lýsir því svona: 

Nú er flautað inn í dönsku og þá þarf maður að vera einbeittur í dönsku í fjörutíu 

mínútur og fjörutíu mínútur er einhver tala sem hentar best inn í einhverja 

stundatöflu og svo áttatíu mínútur í stærðfræði og svo á ég að vera svangur og þá 

hringir bjallan og segir mér að ég sé svangur þú veist. Þetta er dálítið gamalt. 

 Hann segir að í þeirri teymiskennslu sem hann er hluti af, fái nemendur að ráða með 

hvaða hætti þeir geri verkefnin sín en ekki einungis í hvaða röð þeir gera þau. Eins megi þeir 

ráða hvernig þeir skili þeim enda séu kennsluhættirnir nútímalegir og bjóði upp á möguleika 

á ólíkri úrvinnslu. Þar sem kennslan er samþætt býður hún upp á ákveðinn sveigjanleika og 

nýja möguleika. Í stað þess að fögin heiti til dæmis samfélagsfræði eða náttúrufræði er þetta 

allt saman látið heita smiðja. Þar er gengið út frá því að verkefnin hafi eitthvað gildi fyrir 

nemandann sjálfan. Lárus lýsir þessu svona: „Við erum að vinna með það að nemendur eigi 

frumkvæði og val og geti verið skapandi út frá sínum styrkleikum og áhugasviði.“ Hann bætir 

því við að það séu miklar breytingar í farvatninu í hans skóla því næsta haust sé stefnt að því 

að koma á nýju vali í unglingadeildinni. Hann segir að í stærri unglingadeildum geti 

nemendur valið sér ýmsa valáfanga en það val sé samt bundið við það sem í boði er. Hins 

vegar sé verið að sigla inn í miklu róttækari breytingar í skólanum sem hann kennir við.  

Okkur langar svo til að breyta þessu og leyfa nemendum algjörlega að velja. Þú 

vilt læra ítölsku og ég ætla að smíða fuglahús og þessi ætlar bara að verða betri í 

stærðfræði. Þá búum við til teymi kennara, kannski þrír kennarar saman sem 

hafa umsjón með vali þessa 15 nemenda eða 12 eða hvað það er. Þá er valið í 

rauninni bara þannig að þú setur þér markmið. Ég ætla að læra svona mikið eða 

lesa þessa bók og við finnum út hverju þú ætlar að skila hérna um jólin eða í vor. 

Lárus segir að þetta sé vel hægt þar sem allt sé til á netinu og auðvelt að ná í allar 

upplýsingar. Hann segir að þessi hugmynd hafi borist til þeirra í gegnum UTís30 sem er 

ráðstefna sem haldin er á haustin á Sauðárkróki. Þetta sé hugmynd sem eigi rætur sínar að 

rekja til Google þar sem gert sé ráð fyrir að allir starfsmenn þar hafi verkefni til hliðar við þau 

sem þeir eigi að vera að sinna og er gert ráð fyrir að þessi hliðarverkefni taki um það bil 20% 

af vinnutíma þeirra. „Twenty percent project heitir þetta.“ Hann telur að nemendur verði 

 
29 Sjá einnig lýsingar Lárusar á þeim gróða sem þessum nýju kennsluháttum fylgir í kafla 4.1.1. 
30 UTís https://sites.google.com/view/utis2018/heim 
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glaðari og sáttari með því að hafa algjörlega frjálst val um það sem þeir eiga að gera og „sjái 

þar af leiðandi einhvern tilgang í því að gera þetta.“ Þarna séu nemendur að vinna algjörlega 

á eigin forsendum. „Þetta er svona valdeflandi.“ 

Vigdís hefur nokkra sérstöðu sem list- og verkgreinakennari og segir hún sjálfræðið koma 

svolítið af sjálfu sér hjá henni þar sem þar sé góður jarðvegur fyrir nemendur að ákveða 

sjálfir með hvaða hætti þeir vinna verkefnin sín. Aðrir kennarar tjá sig ekki um sjálfræði 

nemenda. 

Af þessu má ráða að flestir kennararnir virðast vera í vandræðum með að efla sjálfræði 

nemenda sinna þótt þeir leitist við að finna leiðir til þess að efla þann þátt skólastarfsins. 

4.5 Samantekt 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar er teknar saman má sjá að sýn þessara kennara er sú að 

þær aðgerðir sem hlúð geta að félagslegri, huglægri og efnislegri velferð nemenda hverfis um 

það að efla skólabraginn. Í því eru faldir ótal hlutir sem snúa ýmist að uppeldis – og 

kennslufræðilegum þáttum, tengslamyndun kennarans við nemendur og ýmis konar 

sveigjanlega og einstaklingsbundna nálgun (sjá töflu 11, bls. 96). 

Kennararnir leitast allir við að mynda traust tengsl við nemendur sína sama á hvaða aldri 

þeir eru. Þeir fara þó ekki allir sömu leiðir til þess. Þeir eiga það þó allir sameiginlegt að 

byggja upp tengslin með því að skapa andrúmsloft trausts. Tilgangurinn með þessari 

tengslamyndun er sá fyrst og fremst að hjálpa nemendum að líða betur í skólanum og finna 

til öryggis. Kennararnir nota slík tengsl einnig í kennslufræðilegum tilgangi og nota þá húmor, 

einlægni, samhygð og skilning til þess að draga úr ótta nemenda við erfið verkefni og hjálpa 

þeim þannig að breyta viðhorfum sínum gagnvart þeim. Einnig virðast kennararnir fara þá 

leið í samskiptum sínum við nemendur sem líður illa eða hafa misst stjórn á tilfinningum 

sínum og hegðun, að hugga þá og tala við þá einstaklingslega. Kennararnir hafa hins vegar 

áhyggjur af því tengslaleysi sem unglingar geta upplifað við umsjónarkennarana þegar þeir 

færast yfir í unglingadeild (sjá töflu 12, bls. 96). Í því samhengi hefur einn skólinn breytt 

kennsluháttum sínum þannig að nokkrar námsgreinar eru samþættar auk þess sem 

nemendum er blandað saman þvert á umsjónarkennara og stuðlar það að því að efla þessi 

tengsl.  

Til þess að tryggja félagslegt öryggi nemenda í skólanum gæta kennararnir að eigin 

samskiptum við þá en leggja einnig markvisst mat á félagslega stöðu þeirra innan hópsins. 

Þeir eru jafnframt vakandi gagnvart einelti og vinna eftir eineltisáætlun skólans komi slíkt 
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mál upp. Eineltismál geta tekið mikinn tíma og fylgja þeim mikil samskipti við foreldra þeirra 

sem tengjast eineltinu og þá þarf að vinna með viðhorfsbreytingu hjá þeim sem sýna 

neikvæða félagslega hegðun. Í forvarnaskyni er áhersla lögð á að styrkja þann stóra hóp 

nemenda sem eru áhorfendur að eineltinu til þess að láta vita eða stöðva einelti. Eins koma 

kennararnir málum, þeirra barna sem eiga í félagslegum vanda, í farveg. Að mati kennaranna 

eru foreldrar lykilþáttur í skólastarfi þegar kemur að félagslegri stöðu nemenda innan 

bekkjarins, viðhorfa til skólans auk líðunar og gengi í námi. Því telja þeir brýnt að ná upp 

góðu samstarfi við foreldra í erfiðum málum því ef slíkt samstarf næst ekki er mjög erfitt að 

ráða við málin og koma þeim í farsælan farveg (sjá töflu 12). Í því samhengi finnst kennurum 

skorta sárlega sérfræðiþjónustu og faghandleiðslu og finna til dæmis til vanmáttar þegar 

foreldrar leita eftir ráðum hjá þeim. Þó tala þeir allir um góðan stuðning af hálfu 

skólastjórnenda í þeim skólum sem þeir kenna við en kvarta undan of miklu starfsálagi og 

óttast það að vera ekki nægilega vel upplagðir til starfsins vegna álagsins og að það komi 

niður á nemendum. 

Flestir kennaranna vinna við skóla sem hafa tekið upp heildstæðar stefnur sem eiga að 

hjálpa til við að skapa góðan skólabrag og hjálpa kennurum að veita nemendum sínum 

aðhald í námi og bæta hegðun þeirra. Nefndar voru tvær stefnur SMT og 

Uppbyggingarstefnan. SMT var að mörgu leyti gagnrýnd af kennurunum sem fannst hún 

ósanngjörn í garð þægra nemenda. Enginn kennaranna gagnrýndi þó Uppbyggingarstefnuna 

heldur virtust þeir sem til hennar þekktu vera mjög hrifnir af henni. Til viðbótar við þessar 

heilstæðu stefnur hafa kennararnir fundið ýmsar leiðir sem þeim finnst vera hjálplegar til að 

skerpa á bekkjarstjórnuninni og veita nemendum aðhald í þeim tilgangi að bæta 

skólabraginn. Má þá nefna ýmsar umbunar – eða afleiðingaraðferðir eða jafnvel leiki og 

ígrundunaræfingar. Nokkrir kennaranna nota tölvutæknina sér til fulltingis til að auka 

vinnusemi nemenda og var þá tímavaki á Ipad, forritið ClassDojo og Google Classroom nefnt 

til sögunnar. Inni í þessu felst einnig skipulag hópavinnu og hvernig umferðinni er stýrt um 

stofuna þannig að þar skapist ekki óþarfa óróleiki. Ef skólabragurinn er slæmur finnst 

kennurunum ástæða til að leggja allt annað til hliðar og vinna sérstaklega í því að bæta hann.  

Kennurunum er umhugað um líðan nemenda í skólanum ræddu um það með hvaða hætti 

þeir hjálpa nemendum að ná tökum á tilfinningum sínum í streituvaldandi aðstæðum þannig 

að þeir geti treyst umhverfi sínu betur og upplifað fleiri jákvæðar tilfinningar en neikvæðar 

og náð jafnvægi og ró. Kennararnir nefna hér þrjár leiðir til þess að hlúa að tilfinningum 

nemenda sinna:  

Í fyrsta lagi nefna þeir slökun í formi hugleiðslu. Slík slökun er að ryðja sér til rúms í 

nokkrum af þeim skólum sem hér um ræðir. Þar er nemendum gefinn kostur á hvíld og 

kenndar leiðir í gegnum hugleiðslu til þess að ná ró í erli dagsins eða slökun með tónlist áður 
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en skólastarf hefst að morgni. Kennararnir segja að þetta hafa fallið í góðan jarðveg hjá 

nemendum og virki jafnvel fyrir alerfiðustu hópana. Nemendur biðja um fleiri tækifæri til 

slökunar. Efni frá Hugarfrelsi og jóga er töluvert nefnt í þessu samhengi. 

Í öðru lagi kemur fram að í skóla eins kennarans er notað töfrasprey þar sem úðað er yfir 

börnin lavender blöndu og þau fengin til að anda djúpt um leið. Það bjargráð virðist reynast 

vel til þess að breyta hugarástandi og tilfinningalegu uppnámi nemenda. 

Í þriðja lagi tala kennararnir um að skólarnir sem þeir kenni við noti þau úrræði sem hægt 

er innan húss til þess að koma til móts við nemendur sem af ýmsum ástæðum eru 

tilfinningalega viðkvæmari en megin þorri hópsins. Þessir nemendur fá að byrja daginn í ró 

og næði inni hjá námsráðgjafa, deildarstjóra eða í smiðju. Eins er sérstakur tími tekinn frá í 

stundarskrá list- og verkgreinakennara sem notaður er til þess að gefa slíkum nemendum 

kost á reglubundinni hvíld frá erli bekkjarins. Þar fá nemendur að dunda sér og efla styrk sinn 

á ný. 

Kennararnir ræddu um leiðir sem snúast bæði um uppeldi nemenda og nám. Ef horft er 

fyrst til hinna uppeldislegu þátta þá snúa þeir fyrst og fremst að því að efla félagsfærni. Það 

er gert með því að hjálpa nemendum að ná tökum á hegðun sinni og tilfinningum og gefa 

þeim tækifæri til þess að ígrunda heppileg viðbrögð við ýmsu áreiti og aðstæðum. Einnig fá 

þeir tækifæri til þess að takast á við félagslegar áskoranir sem taka á þáttum á borð við 

sveigjanleika, samvinnu og ábyrgð. Því til viðbótar leitast kennarar við að efla siðferði og 

skapgerðarstyrkleika nemenda. Þannig styrkja nemendur viðeigandi hegðun og æfast í því að 

setja sig í spor annarra. Um leið kynnast þeir sjálfum sér betur og eigin styrkleikum og 

veikleikum. Þegar litið er til kennslufræðilegra þátta virðist leiðsagnarnám styðja við aukna 

þrautseigju nemenda og efla jákvæð viðhorf þeirra til sjálfra sín sem námsmanna. Fram 

kemur mikilvægi þess að breyta viðhorfum þeirra til mistaka og kenna þeim muninn á 

fastmótuðu hugarfari og vaxtarhugarfari og gildi þess að reyna við viðfangsefnin í stað þess 

að gefast upp. Kennarar fræða nemendur um virkni heilans bæði hvað varðar tilfinningar og 

hugarfar. Með slíki fræðslu er leitast við að auka skilning þeirra á því að þeir geti sjálfir haft 

áhrif á viðbrögð sín og hugarfar.  

Svo virðist sem flestir kennaranna séu í vandræðum með að efla sjálfræði nemenda sinna 

(sjá töflu 12). Hins vegar gætu nýir kennsluhættir orðið til þess að nemendur fái meira 

sjálfræði. Með því að samþætta námsgreinar, nota veraldarvefinn og tölvutæknina í meira 

mæli aukast valmöguleikar nemenda til muna. Með þessum kennsluháttum er leitast við að 

vinna með frumkvæði og val nemenda þar sem þeir fá að skapa verkefni sín út frá eigin 

styrkleikum.  
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Töflur 11 og 12 sýna yfirlit yfir niðurstöður þar sem teknir eru saman í stuttu máli 

ofangreinda þættir sem varpa ljósi á þær leiðir sem kennararnir fara í því að hlúa að 

félagslegri, huglægri og efnislegri velferð nemenda og hvaða hindrunum þeir mæta við þá 

vinnu. 

Tafla 11. Góður skólabragur stuðlar að velferð nemenda. 

Andrúmsloft trausts: Stuðlað að jákvæðum tengslum á milli kennara og nemenda. 

Stuðlað að góðri félagslegri tengingu á milli nemenda. 

Forvarnir gegn einelti og tekið á eineltismálum. 

Góð tengsl kennara við forelda og jákvætt foreldrasamstarf. 

Einstaklingsbundin lausnamiðuð nálgun og sveigjanleiki. 

Tími fyrir slökun og hvíld. 

Ýmsar leiðir sem kennararnir fara til að hugga og sefa tilfinningar nemenda sinna. 

Stuðningur skólastjórnenda við kennara. 

Uppeldishættir: Uppeldisstefnur skólanna t.d. SMT og Uppbyggingarstefnan. 

Skýr bekkjarstjórnun. 

Skýrar bekkjarreglur. 

Skapgerðarmenntun, efling félagsfærni, hegðun og tilfinningastjórnun. 

Kennsluhættir: Leiðsagnarnám, þrautseigja efld, mistakaþol aukið. 

Samþætting námsgreina. 

Aukin sjálfsákvörðun nemenda. 

 

Tafla 12. Hindranir. 

Úrræðaleysi vegna erfiðra samskipta við foreldra í viðkæmum málum. 

Lélegt aðgengi að sérfræðiaðstoð og skortur á faghandleiðslu. 

Tengslaleysi umsjónarkennara og nemenda í unglingadeildum. 

Erfiðleikar við að koma slökun inn í stundaskrá nemenda. 

Fáar leiði til þess að auka sjálfræði nemenda. 

Of mikið álag á kennurum og kennarar áhyggjufullir að það komi niður á nemendum. 

 

Af ofansögðu má sjá hugmyndaauðgi og útsjónarsemi kennaranna sem leggja sig fram 

við það að hlúa að velferð nemenda sinna í skólanum. Oft er á brattan að sækja og ljóst er að 

enn eru ýmsar hindranir á veginum. Mikilvægi þess að hlúa að velferð og líðan nemenda í 

skólanum kristallast í orðum Vigdísar: „Það fer ekkert nám fram ef börnunum líður ekki vel.“ 
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5 Umræður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar til nánari umfjöllunar en þær hafa verið settar fram 

sem svar við rannsóknarspurningunum. Um leið verða hugmyndir þeirra bornar saman við 

þætti úr fræðilegum kafla rannsóknarinnar. 

Í stuttu máli má segja að niðurstöður rannsóknarinnar bendi til þess að viðmælendur hlúa 

að huglægri, félagslegri og efnislegri velferð nemenda sinna með því að vinna með þætti sem 

stuðla að góðum skólabrag. Það gera þeir með eflingu jákvæðra viðhorfa nemenda gagnvart 

sjálfum sér, kennurunum, skólanum, náminu og félögunum. Inni í þeirri eflingu er falin 

myndun persónulegra tengsla kennara við nemendur, jákvæð félagstengsl milli nemenda og 

skýr bekkjarstjórnun auk styðjandi og áhugahvetjandi kennsluhátta. Uppeldi sem ýtir undir 

siðferði nemenda og hegðun kemur einnig skýrt fram. Helstu hindranir sem þessir 

kennararnir upplifa er skortur á faghandleiðslu og úrræðum varðandi erfið samskipti við 

foreldra og slæmt aðgengi að faglegri ráðgjöf og sálfræðiþjónustu. Einnig benda þeir á 

erfiðleika við að finna tíma fyrir slökun í stundaskrá. Tengslaleysi unglinga við 

umsjónarkennara er einnig áhyggjuefni auk þess sem fáar og takmarkaðar leiðir eru til þess 

að efla sjálfræði nemenda. Að lokum nefna kennararnir áhyggjur sínar af því að mikið 

starfsálag og þreyta kennara komi niður á velferð nemenda. 

5. 1 Ólíkar leiðir 

Kennararnir fara nokkuð ólíkar leiðir til þess að hlúa að félagslegri, huglægri og efnislegri 

velferð nemenda sinna. Þar sem þeir voru allir meðvitaðir um að viðtölin ættu að snúast um 

velferð nemenda kom á óvart hvað þeir gripu velferðarhugsunina með ólíkum hætti. Þar sem 

viðtölin voru opin (e. in-depth interviews) stjórnuðu þeir að miklu leyti í hvaða átt þau leiddu 

(Lichtman, 2013). Fimm þeirra nefndu þætti sem snúa að uppeldisfræðilegum áherslum en 

töluðu lítið sem ekkert um kennslufræðilegar áherslur. Þrír þeirra töluðu hins vegar nær 

eingöngu um þætti sem snúa að kennslufræðilegum áherslum en nefndu lítið þætti sem snúa 

að þeim sem talist gætu uppeldisfræðilegar. Til að skilgreina hvað átt er við með   

kennslufræðilegum og uppeldisfræðilegum áherslum er vísað til töflu 13. Þegar litið er til 

uppeldisfræðilegra þátta má tilgreina heildstæðar stefnur sem skólarnir vinna eftir. Það eru 

SMT og Uppbyggingarstefnan auk annarra leiða sem kennararnir nota til þess að stýra 

hópum og bregðast við hegðun og tilfinningum nemenda. Þar má einnig sjá áherslur 

kennaranna á mannkosti, gildi, skapgerð og styrkleika. Inn í þetta getur fléttast bein kennsla 

til dæmis um tilfinningar og það sem gerist í líkamanum eða í heilanum þegar þær láta á sér 

kræla. Þegar talað er um kennslufræðilega þætti er átt við stefnur sem skólarnir fara í þeim 

efnum. Dæmi um stefnur sem hér koma við sögu eru leiðsagnarnám annars vegar þar sem 
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frætt er um áhrif hugarfars á heilann og árangur vaxtarhugarfars og eflingu þrautseigju, og 

hins vegar er það samþætting námsgreina í gegnum teymiskennslu og tölvutækni með 

áherslu á sjálfræði og val nemenda. 

Tafla 13. Áherslur uppeldisfræðilegra og kennslufræðilegra þátta. 

Uppeldisfræðilegir þættir: Kennslufræðilegir þættir: 

Uppbyggingarstefnan eða SMT. Samþætting námsgreina. Ipad og veraldarvefurinn. 

Ýmsar leiðir til að stjórna hegðun. Kennarar vinna í teymum. 

Sjálfsígrundun: Hvernig manneskja vil ég vera? Sjálfsákvörðun nemenda varðandi leiðir til að vinna 
verkefnin efld. 

Unnið persónulega með skapgerðarstyrkleika. Algjört val nemandans á viðfangsefnum. 

Bekkurinn ígrundunar: Hvernig viljum við hafa 
bekkinn? 

Leiðsagnarnám. 

Unnið almennt með gildi og orðatiltæki. Fræðsla af netinu um áhrif hugarfars á heilann. 

Fræðsla um tilfinningar: Heilinn/líkaminn. Miklum tíma varið í að innleiða vaxtarhugarfar. 

 Hrós notað til eflingar þess að reyna í stað þess að 
gefast upp. 

 Unnið að breyttu viðhorfi gagnvart mistökum. 

 

Það má velta því fyrir sér hvort þessir fimm kennarar sem ræddu um velferð nemenda út 

frá uppeldisfræðilegu sjónarhorni hafi gefið sér að velferð snúist fyrst og fremst um þætti 

sem styrkja félagslega velferð svo sem tengsl við aðra, hegðun og öryggi eða þætti huglægrar 

velferðar sem snúa að siðferðilegum reglum og sjálfsmynd nemenda (White, 2008). Svo 

virtist sem þessir fimm kennarar væru áhugasamir um uppeldisfræðilegar áherslur og því 

ekki útilokað að sú stefna sem viðtölin við þá tók hafi rímað vel við áherslusvið, áhuga og 

aðstæður þeirra. Hinir kennararnir þrír lögðu hins vegar meiri áherslu á kennslufræðilega 

þætti en ræddu minna um uppeldislegu þættina. Ástæðan gæti legið í því hjá tveimur þeirra 

að þeir kenna í unglingadeild og því er mögulega minni áhersla lögð á uppeldislega þætti þar. 

Hin ástæðan gæti verið að allir þessir kennarar séu afar áhugasamir um ofangreindar 

kennslufræðilegar áherslur og komi þess vegna auga á þætti sem snúa að velferð nemenda 

út frá því sjónarhorni. Einnig gætu hugmyndir þeirra um velferð snúist um nám og framtíð 

nemenda. Þannig virðast þessir kennarar sjá velferðarhugtökin út frá ólíku sjónarhorni. Með 

þessu kom því áhugaverð vídd í rannsóknina og væri það verðugt rannsóknarefni að kanna 

hvort sýn kennara almennt skiptist niður með þessum hætti eða hvort tilviljun ein hafi ráðið 

því að þetta raðaðist svona niður í þessari rannsókn.  
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Séu þeir þættir sem kennararnir fóru inn á lagðir saman má segja að kennararnir hlúi að 

félagslegri, huglægri og efnislegri velferð nemenda sinna út frá eftirfarandi áherslum31: 

• Jákvæð persónuleg tengsl kennara við nemendur. 

• Bekkjarstjórn og fyrirkomulag.  

• Umsýsla kennarans varðandi bekkinn og einstaka nemendur.  

• Foreldrasamstarf. 

• Uppeldisfræðilegir þættir. 

• Kennslufræðilegir þættir. 

• Slökun. 

Svo virðist sem allir þeir þættir sem stuðla að velferð nemenda, að mati kennaranna, liggi 

í góðum skólabrag. Það rímar við viðmið um geðrækt í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli 

þar sem skólabragurinn er hafður efstur á blaði. Þar segir að jákvæður skólabragur stuðli að 

andlegri, félagslegri og líkamlegri vellíðan nemenda og auki traust þeirra til skólans (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2013). Þættir sem stuðla að góðum skólabragur voru ofarlega í huga allra 

kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni og virðist hann því vera að þeirra mati 

grundvallaratriði þess að hægt sé að veita nemendum jákvæða og árangursríka skólagöngu. 

Þessar niðurstöður eru í góðum samhljómi við meistararannsókn Gunnars Árnasonar (2018) 

þar sem niðurstöður hans leiddu í ljós að jákvæður skólabragur væri talinn vera einn 

mikilvægasti þáttur geðræktar inna skólasamfélagsins. Undir skólabrag falla fjölbreytilegir 

þættir eins og hegðun, bekkjarreglur, félagsfærni, vinnufriður, góður vinnuandi og 

gagnkvæm virðing milli foreldra og starfsfólks (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Kennararnir komu inn á alla þessa þætti í viðtölunum. 

Kennararnir nefndu eftirfarandi þætti sem helstu hindranir á möguleikum þeirra á því að 

hlúa að velferð nemenda: 

• Úrræðaleysi vegna erfiðra samskipta við foreldra í viðkvæmum málum. 

• Lélegt aðgengi að sérfræðiaðstoð og skortur á faghandleiðslu. 

• Tengslaleysi umsjónarkennara og nemenda í unglingadeild. 

• Erfiðleikar við að koma slökun inn í stundaskrá nemenda. 

• Fáar leiðir til þess að auka sjálfræði nemenda. 

• Of mikið álag á kennurum. 

Þessir þættir virðast allir eiga það sameiginlegt að vera kerfislægir og liggja annars vegar í 

velferðarkerfinu sem slíku og hins vegar í kerfislægu skipulagi skólanna og jafnvel einnig í 

kjarasamningum kennara eða eðli starfs þeirra þar sem þeir segja vinnuálagið of mikið. 

Kennararnir lýsa hér eftir auknum faglegum sérfræðistuðningi og segja auk þess að erfitt sé 

að fá sálfræðiráðgjöf fyrir nemendur og foreldra og gagnrýna kennarar það einnig hve 

 
31 Einnig er vísað hér í töflur 11 og 12 á bls.96. 
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greiningamiðuð þjónustan við skólana er. Hér kemur glögglega í ljós skortur á efnislegri 

velferð nemenda en hún snýr meðal annars að aðgengi að þjónustu. Þar sem það að veita 

slíkri þjónustu brautargengi er á hendi yfirvalda, blasir við hve velferðarhugtakið getur verið 

pólitískt (White, 2008). 

Svo virðist sem vitundarvakning sé innan skólanna um mikilvægi slökunar en kennararnir 

kvarta yfir því hve stundaskrá skólanna sé ósveigjanleg. Engu sé hægt að bæta við án þess að 

það sé á kostnað einhvers annars. Hér mætti velta fyrir sér þætti lífsleikninnar. Eins virðast 

flestir kennararnir vera í vandræðum með að finna leiðir til að efla sjálfræði nemenda þótt 

þeir reyni að finna leiðir til þess að koma því betur inn í kennsluna. Að lokum nefna þeir 

áhyggjur sínar af því tengslaleysi sem gjarnan vill verða þegar nemendur flytjast af miðstigi 

yfir í unglingastig. Þessi þrjú síðastnefndu atriði virðast þó haldast í hendur við skipulag eða 

fyrirkomulag innan hvers skóla fyrir sig. 

5.2 Góður skólabragur 

Ef gengið er út frá því að góður skólabragur sé grundvöllur þess að nemendum líði vel og 

vegni vel í skólanum má álykta að með því að huga að honum sé jafnframt hlúð að velferð 

nemenda. Þegar kemur að því að ræða um skólabrag er freistandi að máta hugmyndir 

kennaranna um velferð, byggða á skólabrag, við þriggja þátta líkan Wormelis (2003) sem 

snýst um leiðir til þess að halda jákvæðum aga á nemendum (sjá töflu 5, bls. 34). Líkanið 

tekur á gagnvirkum aga (e. interactive discipline), fyrirbyggjandi aga (e. proactive discipline) 

og viðbragsaga (e. reactive discipline). 

5.2.1 Gagnvirkur agi  

Í líkani Wormelis (2003) er talað um gagnvirkan aga en hann snýr að persónulegum tengslum 

og samskiptum kennarans við nemendur. Eins snýr hann að viðmóti kennarans gagnvart 

hverjum nemanda fyrir sig. Það fellur vel að grunnskólalögum þar sem segir að kennarar eigi 

að fylgjast með velferð nemenda sinna, líðan þeirra og persónulegum málum (91/2008). 

Jafnframt rímar það vel við viðmið um geðrækt í Heilsueflandi grunnskóla þar sem áhersla er 

lögð á það að auka traust nemenda til skólans og starfsfólks hans (Sigrún Daníelsdóttir, 

2013). Jákvæð tengsl og góð samskipti kennara og nemenda er stór þáttur í því að mynda 

góðan skólabrag (Erla Sif Magnúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). 

Fram kom í viðtölunum að allir kennararnir leitast við að mynda góð tengsl við nemendur 

sína og eiga jákvæð samskipti við þá. Það rímar við rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnadóttur 

(2007) á samskiptum kennara við nemendur. Athyglivert var að sjá hvað leiðirnar sem 

kennararnir fara í tengslamynduninni virðast vera persónubundnar Ef til vill mætti spyrja 
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hvort þarna glitti í örlítinn kynjamun sem væri forvitnilegt að rannsaka nánar. Konurnar sýna 

meiri einlægni og trúnað, tala um tilfinningar sínar og líðan og nota reynslusögur úr eigin lífi í 

þeim tilgangi að mynda afslöppuð tengsl. Það er í samræmi við hugmyndir Golemans (2000) 

um að það styrki félagstengsl fólks að tala um tilfinningar sínar og eflir tilfinningu fyrir nánd 

og samhygð. Karlkyns kennararnir nota frekar húmor og kumpánlegheit og byggja þannig 

smátt og smátt upp vináttu. Einn kennarinn nefndi heiðarleika sem grundvöll þess að skapa 

traust. Annar sagðist nota hrós í þeim tilangi að mynda tengsl við nemendur. Það fellur að 

hugmyndum Ingvars Sigurgeirssonar (2013) um að einlægur áhugi kennara og hrós skiptir 

miklu máli varðandi jákvæð samskipti og vellíðan nemenda.  

Þeir kennarar sem leggja áherslu á uppeldisfræðilega þætti virðast nota tengslin til þess 

að efla öryggi nemenda, gera þá afslappaðri og auka vellíðan þeirra. Það fellur vel að 

niðurstöðum rannsókna Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) þar sem hún nefnir að slík 

samskipti ýti undir öryggiskennd nemenda sem efli sjálfstraust þeirra og félagslegt öryggi í 

skólanum.  

Þeir viðmælendur sem leggja áherslu á kennslufræðilega þætti nota leiðir til tengsla-

myndunar ekki síst til þess að efla námslegan kjark og sjálfstraust nemenda svo þeir gefist 

síður upp við verkefnin sín. Það fellur vel að kenningum Noddings (2002) um að með því að 

byggja upp persónuleg tengsl við nemendur geti kennarar haft góð áhrif á námsárangur 

þeirra. Þessir kennarar fara þá leið að viðurkenna eigin veikleika í þeim tilgangi að efla þor 

nemenda gagnvart viðfangsefnunum. Eins og til dæmis að þeir sjálfir séu lesblindir, kvíðnir 

eða kunni ekki að teikna. Þetta er í samræmi við rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2007) 

þar sem fram kemur að það varði gengi nemenda í námi hvernig þeir upplifa námslegan og 

tilfinningalegan stuðning kennara sinna. Þar kemur einnig fram að slík tengsl geti auk þess 

skapað öryggiskennd og jákvæðni hjá nemendum og eflt félagshæfni þeirra og 

tilfinningaþroska. 

Einn kennarinn nefndi mikilvægi þess að kennarar greindu með markvissum hætti eigin 

samskipti við nemendur til þess að reyna að tryggja að enginn væri eingöngu í neikvæðum 

samskiptum eða einhverjir væru týndir eða gleymdir innan nemendahópsins (sjá töflu 6 á 

bls. 36) en slíkt fellur vel að hugmyndum Vöndu Sigurgeirsdóttur (2018) um æskileg 

vinnubrögð kennara. 

Með það í huga sem hér hefur verið reifað er við hæfi að bera ofangreinda þætti saman 

við kenningar White (2008) um félagslega, huglæga og efnislega velferð: Kennarar hlúa að 

félagslegri velferð nemenda sinna með því að mynda við þá persónuleg tengsl sem 

einkennast af kærleika og umhyggju en slík tengsl efla öryggiskennd nemenda (sjá töflu 2, 

bls. 26). Kennararnir hlúa að huglægri velferð nemenda með því að byggja upp traust og efla 

um leið sjálfstraust þeirra og í kjölfarið mætti ímynda sér að stig ánægju eflist innan 
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bekkjarins (sjá töflu 3, bls. 27). Með tengslamyndun sinni geta kennarar svo stuðlað að 

efnislegri velferð nemenda þar sem hún hefur jákvæð áhrif á menntun þeirra og hæfni (sjá 

töflu 4, bls. 28).  

5.2.2 Fyrirbyggjandi agi 

Fyrirbyggjandi agi snýr að undirbúningi kennarans, kennsluaðferðum og skipulagi 

námsumhverfisins samkvæmt líkani Wormelis (2003). Sé það borið saman við svör 

kennaranna má sjá hvernig kennararnir, og skólarnir sem þeir starfa við, beita fyrirbyggjandi 

aga (e. proactive discipline) til þess að efla góðan skólabrag. Samkvæmt viðmælendum 

kemur það fram í kennslufræðilegri stefnu skólans, kennslufyrirkomulagi og ýmsum leiðum 

sem hafa áhrif á vinnusemi nemenda. Dæmi um þær leiðir sem farnar eru í þessum tilgangi 

eru gerð bekkjarreglna, stjórnun vinnufriðar auk ígrundunar með nemendum um það hvernig 

þeir vilji hafa bekkinn sinn og hvernig einstaklingar þeir sjálfir vilji vera (sjá töflu 16). Með 

þessu móti leitast kennararnir við að skapa andrúmsloft jákvæðs námsumhverfis sem getur 

jafnframt stutt við jákvæð viðhorf nemenda gagnvart skólanum (Erla Sif Magnúsdóttir og 

Lilja M. Jónsdóttir, 2016). 

Tafla 14. Leiðir sem skapa andrúmsloft jákvæðs námsumhverfis. 

Fyrirbyggjandi agi:     

Kennslufræðileg 
stefna skólans: 

Áhrif á vinnusemi: Stjórnun vinnufriðar: Bekkjarfundir: 

Leiðsagnarnám. Hrós. Skipulag hópavinnu. Bekkjarreglur. 

Aukið val. Sjálfsákvörðun. Tímarammi. Ígrundun 
bekkjarins/einstaklinga. 

Samþætting 
námsgreina 

Fræðsla um mistök. Fyrirkomulag umferðar 
um rýmið. 

Eftirfylgd. 

 Fræðsla um heilann.   

 

Hluti af stjórnun bekkjar er að vera með skýrar reglur og skipulegt námsumhverfi 

(Wormeli, 2003). Allir viðmælendur leggja áherslu á það að útbúa skýrar og einfaldar 

bekkjarreglur með nemendum sínum og skipuleggja hópavinnu bekkjarins vel. Þeir segjast 

allir fara þá leið að fá nemendur til þess að semja reglurnar í sameiningu í upphafi vetrar og 

hjálpa þeim síðan að einfalda þær. Með þessu móti eru þeir að fylgja Aðalnámskrá en þar er 

kveðið skýrt á um þennan þátt skólastarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ein 

leið sem nokkrir kennarar nefndu í þessu samhengi eru bekkjarfundir. Slíkir fundir eru 

hjálplegir til þess að ræða um samskipti nemenda og finna lausnir á vandamálum (Þorlákur 

Helgason, 2018). Nefnd var sú leið að láta nemendur ígrunda hvað sé best við bekkinn og 

hvað megi laga (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018). Þar eru nemendur látnir leggja eigið mat á 
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stöðu mála og finna í sameiningu hvernig þeir vilji bæta hlutina og laga bekkjarandann. Þessi 

vinna snertir siðferðislega ígrundun nemenda á margan hátt og um leið þá vinnu að láta þá 

sjálfa búa til bekkjarreglurnar. Slíkt er talið líklegt til árangurs þar sem nemendur hljóti að 

vilja taka mark á eigin orðum, ákvörðunum og reglum (Charles, 2008).  

Viðmælendurnir vinna bæði með skipulagningu hópavinnu sem bekkjarstjórnunartæki og 

leitast með því við að efla vinnufrið innan skólastofunnar. Það fellur að hugmyndum 

Marzano og félaga (2003) um að slík stýring skapi vinnufrið og auki námsárangur. Það er þó 

athyglivert hve ólíkum leiðum kennararnir beita í þessum efnum. Þrír þeirra nýta tölvutækni 

til að veita nemendum aðhald og halda sér við efnið. Einn kennarinn bregður á leik með 

sínum nemendum í sama tilgangi og velur leyninemanda sem fær hrós fyrir vinnusemi. Það 

er umhugsunarvert að þessar leiðir eiga það sameiginlegt að snúa að ytri hvata eða 

atferlismótun nemenda þar sem umbun eða refsingu er beitt. Virðist þar byggt á kenningum 

atferlisstefnunnar (e. behaviourism) (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017) þar sem sýnileg tengsl eru á 

milli orsaka og afleiðinga (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Annar stór þáttur í fyrirbyggjandi aga eru þær kennsluaðferðir sem kennarinn beitir 

(Wormeli, 2003). Í máli kennaranna komu einkum fram tvær ólíkar kennslufræðilegar 

nálganir. Leiðsagnarnám annars vegar og hins vegar kennslufyrirkomulag sem byggir á 

samþættingu námsgreina, vinnu á veraldarvefnum, miklu vali og sjálfræði nemenda.  

Í leiðsagnarnámi er sköpuð ákveðin námsmenning. Þar er nemendum hjálpað að tileinka 

sér vaxtarhugarfar og þol gegn mistökum og hrósað fyrir það að reyna við verkefnin, jafnvel 

þótt ekki hafi tekist að leysa rétt úr þeim, í stað þess að hrósa þeim eingöngu fyrir það sem 

vel tekst (Clarke, 2014; Dweck, 2008). Einn kennarinn nefndi sérstaklega hvað þessi 

kennsluaðferð væri hentug fyrir nemendur sem stæðu illa að vígi námslega en það er í 

samhljómi við niðurstöður rannsókna Kendall og Comer (2010). Það er áhugavert að þeir 

viðmælendur sem kenna samkvæmt þessari kennslufræði álíta að hún hafi ekki eingöngu 

áhrif á viðhorf nemenda gagnvart sjálfum sér sem námsmönnum heldur einnig jákvæð áhrif 

á skólabraginn og telja þeir að þar hafi vaxtarhugarfarið afgerandi áhrif. Það er í góðum 

samhljómi við meistararannsókn Helgu Snæbjörnsdóttur (2018) þar sem fram kemur að það 

að breyta viðhorfi nemenda gagnvart mistökum hafi jákvæð áhrif á skólabraginn. Forvitnilegt 

væri að kanna hvaða áhrif það hefði á skólabrag ef unnið væri með vaxtarhugarfar út frá 

þáttum á borð við félagsfærni, eineltismál eða jafnvel foreldrasamstarf. 

Önnur leið sem nefnd var um mótun skólabrags snýst um samþættingu námsgreina í 

unglingadeild. Kennarar vinna nokkrir saman í teymi þar sem námsgreinarnar eru allar 

kenndar í einu og verkefni nemenda taka á námsþáttum þeirra allra. Þar vinna nemendur 

auk þess í skipulögðum hópum. Vegna þess að unnið er á tölvur og veraldarvefurinn nýttur 

aukast möguleikar á sjálfræði (e. autonomy- support) nemenda að mati þess kennara sem 
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nefndi þetta fyrirkomulag. Hann telur að með þessu móti gefist nemendum færi á að efla 

sjálfræði sitt og hæfni um leið og þörfinni fyrir tengsl er fullnægt en það er einnig markmið 

þessa kennslufyrirkomulags. Að mati kennarans sem kennir samkvæmt þessari aðferð eykst 

nánd kennara og nemenda og samskiptin verða jákvæðari sem rímar við hugmyndir Ryan og 

Deci 2000 um áhrif sjálfræðis (e. autonomy) á nemendur. Þetta er einkar áhugavert þar sem 

tölvur og félagsleg nánd eru sjaldan nefnd í sömu andrá. 

Það vakti athygli að flestir kennaranna nefndu þætti í viðtölunum sem snúa að sjálfræði 

nemenda. Ljóst var að þeir voru meðvitaðir um þann þátt skólastarfsins enda er kveðið á um 

hann í grunnskólalögum (91/2008). Það hefði verið áhugavert að sjá fjölbreytilegri leiðir til 

þess að efla þennan þátt en þvert á móti virtist ríkja ákveðið úrræðaleysi þegar kemur að 

þessum þætti. Undantekning á þessu er kennarinn sem fjallaði um kennsluhætti 

samþættingar sem eru í mótun í hans skóla og annar kennari sem nefndi að hann gæfi 

nemendum val um það hvaða leiðir þeir færu í útreikningum í stærðfræði. Skólaráð voru 

nefnd og tilraun til að vera með nemendaþing. Annars nefndi hver kennarinn á fætur öðrum 

sömu leiðina til sinna þessum þætti skólastarfsins; að nemendur fengju að ráða í hvaða röð 

þeir leystu verkefnin sín. Það er umhugsunarefni hvað þetta litla atriði virðist þó hafa góð 

áhrif á vinnufrið að mati kennaranna. Hins vegar má velta fyrir sér hvort þetta sé eina 

svigrúmið sem margir þessara kennara telja sig hafa til þess að leyfa nemendum sínum að 

njóta einhvers sjálfræðis. Raddir kennaranna í þessari rannsókn ríma vel við doktors-

rannsókn Ingibjargar Kaldalóns (2015) þar sem fram kemur að ósveigjanlegt skipulag, kröfur 

sem liggja í skólakerfinu og fá bjargráð kennara hindri kennsluhætti sem leiða til aukins 

sjálfræðis nemenda. Sé ofangreindum þáttum vel sinnt og þeir settir í samhengi við 

velferðarkenningar White (2008) er óhætt að segja að með þeim séu kennarar að hlúa að 

félagslegri velferð nemenda sinna þar sem inni í þessu eru faldir þættir sem efla tengsl og 

nánd. Þar sem þessar leiðir stuðla ennfremur að góðum skólabrag efla þeir tilfinningu 

nemenda fyrir öryggi auk þess sem þær auka svigrúm nemenda til persónulegra og 

sameiginlegra aðgerða og áhrifa (sjá töflu 2, bls. 26). Aðferð kennaranna til að hlúa að 

huglægri velferð nemenda væri í gegnum það að með auknu sjálfræði eykst ánægja þeirra 

sem aftur styrkir sjálfsmynd þeirra og skapgerð. Þetta gera þeir einnig með því að efla 

þrautseigju nemenda gagnvart námi og hjálpa þeim að tileinka sér vaxtarhugarfar. Með 

þessum leiðum væru þeir einnig að auka tilfinningu nemenda fyrir tilgangi námsins (sjá töflu 

3, bls.27). Að lokum væru kennararnir að hlúa að efnislegri velferð nemenda með því að efla 

menntun þeirra og persónulega hæfni (sjá töflu 4, bls.28). 

5.2.3 Tilfinningastjórnun og vitræn sjálfstjórn 

Í viðmiðum um Heilsueflandi grunnskóla segir að vinna skuli með skipulögðum hætti að því 

að efla tilfinningaþroska, samkennd, félagsfærni, sjálfraust og jákvæða sjálfsmynd nemenda 



 

105 

(Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Þessi orð eiga góðan samhljóm í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011). Svo virðist sem að það sem býr að baki vinnu við fyrirbyggjandi aga snúist um að 

bæta tilfinningastjórnun (e. emotional self-regulation) og vitræna sjálfstjórn (e. cognitive 

self-regulation) nemenda (McClelland o.fl., 2010). Á töflu 17 má sjá muninn á 

tilfinningastjórnun og vitrænni sjálfstjórn miðað við þá þætti sem komu fram í viðtölunum. 

Þar má sjá hvernig kennararnir líta á skipulag námsumhverfis og uppeldis - og 

kennsluaðferða sem leiðir til betri hegðunar, félagstengsla, jafnvægis, aukins námslegs 

úthalds og námsánægju nemenda. 

Það er áhugavert að sjá að kennararnir álíti bæði tilfinningastjórnun og vitræna sjálfstjórn 

leiða til betri skólabrags. Einnig virðast þeir viðmælendur sem vinna með leiðsagnarnám 

meðvitaðri um eflingu vitrænnar sjálfstjórnunar nemenda en hinir kennararnir. Að minnsta 

kosti kemur það meira fram í orðræðu þeirra. Það snýst þó fyrst og fremst um námslegan 

þátt skólastarfsins. Þar kemur fram að kennararnir vinni markvisst með það að færa viðhorf 

nemenda gagnvart mistökum í jákvæða átt og efla þá sjálfstjórn sem nemendur tileinka sér 

með breyttu hugarfari. Þessir kennarar virðast mjög vel meðvitaðir um það að jákvæð 

viðhorf nemenda gagnvart eigin getu og þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir geti 

skipt sköpum þegar kemur að því að læra nýja hluti eða vinna verkefni. Þetta gæti rímað við 

hugmyndir Fredrickson (2001) um góð áhrif jákvæðra tilfinninga á vitsmunalega færni og þá 

að sama skapi við hugyndir Eric Jensen (2005) um að það dragi úr námsgetu fólks þegar það 

upplifir ógn. Hins vegar er það einnig athyglivert að þessir kennarar ræða ekki mikið um 

tilfinningastjórnun nemenda. Þeir lýsa því hvað þurfi gera til þess að breyta viðhorfum þeirra 

gagnvart sjálfum sér sem námsmönnum. Það er að færa viðhorfin til jákvæðari vegar með 

fræðslu um það hvernig heilinn virkar annars vegar í fastmótuðu hugarfari og hins vegar í 

vaxtarhugarfari (Clarke, 2014; Dweck, 2008). 

Tafla 15. Unnið með tilfinningastjórnun og vitræna sjálfstjórn 

Tilfinningastjórnun: Vitræn sjálfstjórn: 

SMT/Uppbyggingarstefnan/ART/afleiðingaaðferðir. Ýmsar leiðir til að efla námslegt úthald, vinnufrið og 
vinnusemi nemenda. 

Skapgerðarmenntun, unnið með gildi og félagsfærni. Áhugahvetjandi kennsluaðferðir. 

 Aukin sjálfsákvörðun nemenda. 

 Hugarfar vaxtar og þrautseigju kennt. 

Markmið: Markmið: 

Góð hegðun, betri félagsfærni, jákvæðari samskipti, 
andlegt jafnvægi nemenda. 

Aukin þrautseigja og úthald, bætt sjálfstraust til 
náms, aukin námsánægja. 

Góður skólabragur vegna trausts og góðra 
samskipta. 

Góður skólabragur vegna skilnings allra á því að 
mistök eru hluti af námsferlinu og/eða vegna aukins 
námsáhuga. 
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Miðað við orð kennarans sem mesta reynslu hafði af leiðsagnarnámi virðist fræðsla um 

heilann skipta mestu máli til þess að hjálpa nemendum að breyta viðhorfum sínum til náms. 

Það leiðir hugann að þeim leiðum sem farnar eru til þess að breyta viðhorfum nemenda 

gagnvart hegðun sinni og tilfinningastjórnun.  

Í viðmiðum um geðrækt í Heilsueflandi grunnskóla er fjallað um að vinna skuli með 

skipulögðum hætti að því að efla tilfinningaþroska, samkennd, félagsfærni, sjálfstraust og 

jákvæða sjálfsmynd nemenda (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Þegar litið er til þessara þátta 

nefndu nokkrir kennaranna að í Uppbyggingarstefnunni sé áherslan lögð á umræður og 

skilning á því hvernig heilinn virkar varðandi stjórnun tilfinninga (Glasser, 1992; Jensen, 

2005). ART kennarinn nefndi hins vegar að nemendur væru látnir vega og meta hvar þeir 

upplifðu tilfinningarnar í líkamanum (Glick og Goldstein, 1987). Þeir viðmælendur sem vinna 

samkvæmt þessum stefnum lýstu því hvernig þeir leituðust við að hafa áhrif á hegðun 

nemenda í gegnum slíka fræðslu og umræður og hjálpa þeim með þeim hætti að ígrunda 

viðbrögð sín við ýmsu áreiti. Þessi áhersla kennaranna rímar við hugmyndir Diamond og 

félaga (2007) varðandi það að slök tilfinningastjórn lýsi sér í slæmri hegðun og að hægt sé að 

æfa þessa þætti hjá nemendum. Það að kennarar fræði nemendur um þessa þætti rímar 

einnig við hugmyndir Damasio (2005) um það hvernig hinn hugsandi hluti heilans getur 

ígrundað og ákveðið viðbrögð við félagslegu áreiti. Þannig að ef nemendur þekkja tilfinningar 

sínar geta þeir tekið mið af fyrri reynslu þegar þeir velja viðbrögð sín og aukið tilfinningalega 

sjálfstjórn sína (Damasio, 2005; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017; McClelland o.fl., 2010). Það er 

afar áhugavert að sjá hvað fræðsla um heilastarfssemi er að ryðja sér til rúms í grunnskólum 

og hvernig hún er notuð til þess að efla bæði tilfinningastjórn og vitræna sjálfstjórn 

nemenda. Það væri verðugt rannsóknarefni að meta árangur þess að kenna nemendum báða 

þessa þætti heilastarfsseminnar.  

Kennararnir fara fleiri leiðir til þess að vinna með fyrirbyggjandi aga og hafa áhrif á 

hegðun og tilfinningar nemenda. Það gera þeir með siðferðismenntun þeirra. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) er rætt um að efla skuli siðferðisþroska og siðvit nemenda þannig að þeir 

læri að greina á milli jákvæðs og neikvæðs hegðunarmynsturs. Einn kennarinn nefndi 

skapgerðarstyrkleikakortin sem fylgja Hugarfrelsisefninu sem góða leið til þess að ræða um 

siðferðisleg gildi. Þessi kort innihalda 24 skapgerðarstyrkleika og dygðir sem forvígismenn 

jákvæðrar sálfræði fundu í rannsóknum sínum (Peterson og Seligman, 2004). Þessi kennari 

notar skapgerðarstyrkleikana með svipuðum hætti og fjallað er um í bók Neimiec (2017). Þar 

segir að hægt sé að vannýta og ofnota skapgerðarstyrkleika sína og sé það gert séu þeir þar 

með orðnir veikleikar. En slík notkun á styrkleikum leiði til óstjórnar og vanlíðunar (Kolbrún 

Þ. Pálsdóttir, 2017). Með þessari vinnu er kennarinn að efla dygðalæsi nemenda sinna þannig 

að þeir geti betur beitt siðferðislegri dómgreind sinni. Það var áhugavert að sjá hvernig þessi 
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kennari gat samþætt siðferðiskennslu við íslenskukennslu og aukið með því móti þann tíma 

sem hægt var að nota undir skapgerðarmenntun nemenda. Athygli vakti þó að hann nefndi 

aldrei lífsleikni í þessu samhengi. Það var fróðlegt að heyra hvernig kennaranum fannst þessi 

vinna bæta aðferðir Uppbyggingarstefnunnar í gegnum meiri orðaforða og dýpri orðræðu 

sem nú getur farið fram á milli kennarans og nemenda hans. Kennarinn sagði orðaforða 

kortanna hjálpa nemendum að ígrunda og ræða hvernig manneskjur þeir vilji vera. Með 

þessu móti opnist fyrir þeim fleiri og dýpri möguleikar til að taka slíkar ákvarðanir og gefa 

styrkleikum sínum nafn. Þetta fellur vel að hugmyndum Jubilee Center um 

skapgerðarstyrkleikakennslu og áhrif hennar á hegðun (Arthur o.fl., 2012). Þessi kennari fór 

þá leið að láta nemendur vega og meta eigin skapgerðarstyrkleika og styrkleika samnemenda 

sinna. Þetta taldi hann hafa haft mjög góð áhrif á skólabraginn sem enn og aftur var nefndur 

til sögunnar. Eins taldi kennarinn þetta efla vellíðan nemenda enda sé gott að fá að heyra frá 

öðrum hvaða styrkleika þeir sjái í manni. Þar sem orðaforði nemenda jókst og athygli þeirra 

hafði verið vakin á skapgerðarstyrkleikum fóru þeir að hrósa hver öðrum á djúpstæðari hátt 

og jafnvel algjörlega sjálfsprottið og gæti það verð áhugaverð leið til þess að efla félagsleg 

tengsl og bæta félagsfærni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Því má taka undir orð Kristjáns 

Kristjánssonar (2016) að siðferðis- og skapgerðarmenntun geti stuðlað að hamingju og 

farsæld nemenda. Vel má líta svo á að þetta tengist fyrirbyggjandi aga þar sem kennarinn 

nýtir þetta til þess að bæta námsumhverfi nemenda sinna út frá félagslegu sjónarhorni. Það 

væri áhugavert að sjá rannsóknir á þessari leið til að efla félagsfærni, bæta hegðun og 

félagsleg samskipti innan bekkja.  

Séu ofantaldir þættir settir í samhengi við velferðarkenningar White (2008) má sjá að hér 

er tekið á afar mörgum þáttum velferðar. Dæmi um félagslega velferð væri það að efla 

menningarlega sjálfsvitund þegar verið er að fá nemendur til að semja eigin bekkjarreglur 

Þarna er einnig verið að leggja línur fyrir friðsamlegu námsumhverfi þar sem nemendur búa 

við öryggi. Auk þess væri með þessu móti verið að gefa nemendum svigrúm til persónulegra 

og sameiginlegra aðgerða og áhrifa til dæmis með því að fá að gera reglurnar. Með aukinni 

félagsfærni og bættri hegðun nemenda væri verið að efla jákvæð tengsl og vináttu þeirra á 

milli sem skapar aukið öryggi (sjá töflu 2, bls. 26). Sé litið til huglægrar velferðar má nefna 

dæmi á borð við skilning á siðferðilegum reglum nemenda sem kemur í gegnum þætti sem 

varða skapgerðarmenntun, dygðalæsi og ígrundun á því hvernig manneskjur þau vilji vera. 

Auk þess eru margir ofangreindir þættir vel til þess fallnir að auka stig ánægju innan 

bekkjarins og efla traust á milli þeirra sem þar eru (sjá töflu 3, bls.27). Þegar þættir 

efnislegrar velferðar eru skoðaðir má nefna að skipulagning hópavinnu, bekkjarstjórnun og 

vinnufriður falli að þáttum sem varða umhverfisleg gæði (sjá töflu 4, bls.28).  
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5.2.4 Viðbragðs agi 

Þriðji þátturinn í líkani Wormelis (2003) er viðbragðsagi (e. reactive discipline). Hann snýst 

um það hvernig kennarar bregðast við óvæntum uppákomum innan skólastofunnar. Á töflu 

19 má sjá yfirlit yfir þær leiðir sem fram komu í rannsókninni og tengjast viðbragðsaga. Svo 

virðist sem kennararnir bregðist við erfiðri hegðun nemenda í samræmi við þær stefnur sem 

skólarnir vinna út frá og með aðferðum sem kennararnir sjálfir hafa bætt við til viðbótar. 

SMT og aðrar aðferðir sem byggja á atferlismótun hafa sætt nokkurri gagnrýni þar sem 

sagt er að slík kerfi séu líkleg til að endast skammt og geti jafnvel verið skaðleg þar sem 

nemendur gætu orðið háðir ytri umbun fyrir verk sín (Kohn, 1993/1999). Það vakti athygli að 

nokkrir af viðmælendum rannsóknarinnar voru einnig gagnrýnir á aðferðina og átti það bæði 

við um kennara sem nota SMT og þá sem gera það ekki. Gagnrýni þeirra var þó af öðrum 

toga en hjá Kohn. Þeir töldu aðferðina eingöngu henta yngstu börnunum og vera 

ósanngjarna í garð þægra barna sem sjaldan fengju umbun. Kennararnir sem vinna í skólum 

þar sem verið er að nota SMT virtust þó ánægðir með aðferðina að mestu leyti þótt þeim 

fyndist hún ekki vera hafin yfir gagnrýni. SMT er ætlað að koma í veg fyrir beitingu valds og 

beina sjónum nemenda og kennara að jákvæðri hegðun nemenda (Anna Björnsdóttir og 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009; Dunlap og Fox, 2009).  

Það er umhugsunarefni að sumir kennaranna sem gagnrýndu SMT velja að nota aðra 

atferlismótandi aðferð sem þeir kalla afleiðingaaðferðina. Þar er áherslan lögð á að 

nemendur axli ábyrgð á eigin hegðun með því að taka fyrirfram ákveðnum afleiðingum. Þeim 

finnst hún virka ágætilega til að grípa inn í erfiða hegðun og lýsa henni þannig að brjóti 

nemandi reglurnar fái hann eitt viðvörunarsamtal. Brjóti hann aftur af sér hafi hann valið 

fyrirfram ákveðna afleiðingu. Dæmi um afleiðingu getur verið stjörnumissir eða að fá ekki að 

fara út í frímínútur. 

Tafla 16. Viðbrögð við óvæntum uppákomum. 

Viðbragðsagi: 

Uppeldisstefnur skólanna og aðrar leiðir sem stýra viðbrögðum kennaranna: 

SMT: Uppbyggingarstefnan: Afleiðingaaðferð: 

Nemandi missir af umbun vegna 
neikvæðrar hegðunar. 

Kennarinn gætir að raddbeitingu 
sinni. 

Viðvörunarsamtal: 

 Nemandinn spurður um 
óuppfylltar þarfir. 

Nemandinn missir stjörnu. 

 Kennarinn fær nemandann til að 
ígrunda hegðun sína og taka 
ábyrgð á henni. 

Nemandinn missir spón úr aski 
sínum. 

Leitast við að skapa andrúmsloft öryggis. 
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Það væri áhugavert að fræðast nánar um það hvað það sé sem geri það að verkum að 

sumir kennarar taki aðferð sem byggir á afleiðingum neikvæðrar hegðunar fram yfir SMT 

sem byggir á umbun fyrir jákvæða hegðun. Á bakvið SMT er hugmyndin sú að 

einstaklingurinn fái endurgjöf frá umhverfinu sem sé til þess fallin að styrkja jákvæða 

hegðun. Afleiðingaaðferðin byggist hins vegar á hinu gagnstæða að ef afleiðingin veldur 

einstaklingi vanlíðan sé hann ólíklegur til þess að endurtaka þá hegðun (Dunlap o.fl., 2009).  

Það var fróðlegt að sjá að það ríkti meiri sannfæring meðal kennaranna varðandi 

Uppbyggingarstefnuna en SMT. Þeir viðmælendur sem vinna samkvæmt henni finnst hún 

virka vel þótt það hafi tekið nokkurn tíma að innleiða hana í skólana þeirra og kenna 

nemendum og kennurum hugsanaganginn og orðræðuna. Þeim finnst hún hafa jákvæð áhrif 

á skólabraginn. Þegar rætt var um viðbrögð við óvæntum uppákomum í skólanum lýsti einn 

kennarinn þeim þannig að hann reyni að hækka ekki róminn þegar hann grípur inn í erfiða 

hegðun nemenda heldur leitist frekar við að tala rólega við þá og kanna hvort einhverjar 

þarfir séu óuppfylltar eða hvort nemendur þurfi aðstoð. Þetta rímar við þá hugmynd 

Uppbyggingarstefnunnar að bregðast við með því að reyna að höfða til innri hvata nemenda, 

ábyrgðar þeirra og tilfinningalegrar sjálfstjórnar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007; McClelland o.fl., 2010). Hér virðast viðbrögð kennaranna einkennast af 

mildi og skilningi sem samræmist hugmyndum Jensen (2005) um að það dragi úr rökhugsun 

nemandans ef hann upplifir ógn. Með þessu virðist kennarinn leitast við að ná til nemandans 

í gegnum vitsmuni hans en ekki tilfinningar. Annar kennari nefnir hvernig hann notar 

styrkleikaspjöld Hugarfrelsis til þess að bæta orðaforða nemenda hvað varðar siðferði og 

hegðun og að sú vinna skili sér þegar bregðast þarf við óvæntum uppákomum innan 

bekkjarins og dýpki þannig aðferð og orðræðu tengda Uppbyggingarstefnunni. Þetta virðist 

haldast vel í hendur við niðurstöður rannsókna Arthurs og félaga (2017) á áhrifum dygða-

kennslu þar sem aukinn skilningur á orðum sem snerta dygðir og gildi getur haft áhrif á 

hegðun nemenda. Ofnagreindar lýsingar vekja upp ákveðnar spurningar um það hvort alltaf 

sé nægur tími til að eiga slík samtöl við nemendur og hvernig þessi aðferð virki ef margir 

hlutir eru að gerast á sama tíma innan skólastofunnar. Að sama skapi vakna upp vangaveltur 

um það hvort kennarar sem vinna samkvæmt Uppbyggingarstefnunni grípi til annarra 

aðgerða sé þess þörf. Svo virðist vera í tveimur tilvikum þar sem kennararnir grípa til svo 

kallaðrar afleiðingaaðferðar samhliða Uppbyggingarstefnunni. Hins vegar má árétta að sú 

stefna er enn í innleiðingarferli þeirra skóla. 

Þegar litið er til velferðarhugtaka White (2008) má sjá að kennararnir leitast við að 

tryggja félagslega velferð nemenda með því að efla öryggi þeirra í skólanum og koma í veg 

fyrir átök innan nemendahópsins (sjá töflu 2, bls. 26). Með viðbrögðum sínum hlúa þeir að 

huglægri velferð nemenda með því að beita aðferðum sem gætu ýtt undir skilning þeirra á 
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siðferðilegum reglum og aukið traust þeirra á því að kennarinn bregðist við ef eitthvað 

kemur upp á (sjá töflu 3, bls.27). Einnig snerta viðbrögð kennarans efnislega velferð 

nemenda þar sem þau gætu ráðið niðurlögum hávaða og óláta og bætt þannig umhverfisleg 

gæði innan skólastofunnar (sjá töflu 4, bls. 28 ).  

5.3 Um slökun, hvíld og losun spennu 

Kennararnir sem rætt var við hafa ekki farið varhluta af því að þó nokkur hluti nemenda 

glímir við kvíða og önnur tilfinningaleg vandamál enda sýna íslenskar rannsóknir að um 14% 

grunnskólanemenda þjást af slíkum kvillum (Rannsóknir og greining, 2018). Í viðmiðum 

geðræktar í Heilsueflandi grunnskóla segir að leggja skuli reglulegt mat á líðan nemenda og 

að þeir eigi að hafa greiðan aðgang að stuðningi og úrræðum innan skólans (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2013). Því hafa skólar sumra þessara kennara gripið til þess ráðs að koma til 

móts við þarfir slíkra barna og leitað ódýrra leiða og aðgengilegra lausna innan veggja 

skólans (sjá töflu 17). Sumum þessara lausna hafa kennararnir þó sjálfir fundið upp á og leysa 

málin hjá sér. Aðrar lausnir krefjast meira samstarfs og skipulagningar. 

Hugmyndirnar eru margar, allt frá því að nemendur fái að fara afsíðis og jafna sig á 

erfiðum tilfinningum til dæmis með því að setjast í þægilegan stól út í horni innan kennslu-

stofunnar og upp í það að fá að byrja daginn í rólegheitum inni hjá námsráðgjafa eða 

deildarstjóra. Einn kennarinn tjáði sig um að í hans skóla hafi þessir starfsmenn tekið frá tíma 

í stundaskránni sérstaklega fyrir þetta. List – og verkgreinar virðast auk þess koma sterkar inn 

sem úrræði fyrir nemendur með tilfinningalegan vanda, hegðunar- eða námsörðugleika. Þeir 

fá að hvíla sig frá bekknum um stund eða fá að mæta þar reglubundið á ákveðnum tímum 

vikunnar um nokkurt skeið. List – og verkgreinakennarinn sem þátt tók í rannsókninni sagði 

að tekinn væri frá tími í stundaskránni hans fyrir þennan þátt. Hann er þá í samstarfi við 

deildarstjóra sérkennslu sem sendir nemendur í þetta úrræði.  

Tafla 17. Leiðir til slökunar, hvíldar og losunar spennu. 

Slökun – hvíld – losun spennu 

Markviss slökun: Sveigjanleiki: Gegn frammistöðukvíða: Klukka/tími: 

Hugarfrelsissögur. Nemandinn jafnar sig á 
erfiðum tilfinningum 
afsíðis t.d. í þægilegum 
stól. 

Kennarinn notar 
töfrasprey. 

Seinkun skóladags. 

Öndun og jóga. Nemandinn fær að hefja 
daginn í rólegheitum t.d. 
hjá deildarstjóra. 

  

Slökun með tónlist. Nemandinn fær að hvíla 
sig á erli bekkjarins og 
fara í list- og verkgreinar. 
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Bæði nemendur og foreldrar hafa verið ánægðir með úrræðið sem rímar við rannsóknir sem 

sýna að list- og verkgreinar henti þessum nemendum afar vel. Það efli innri verkstjórn þeirra 

sem þýðir að þeir geti náð betri stjórn á hegðun sinni, hugsunum og tilfinningum (Ratey og 

Galaburda, 2002). Auk þess hjálpi það þeim að takast á við verkefni sín og auka þrautseigju 

(Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008). Sömu rannsóknir sýna að 

listgreinakennararnir sjálfir séu ekki síst ástæða þessa því þeir virkja áhuga nemenda og 

bjóða þeim upp á verkefni sem séu þeim einhvers virði.  

Af íslenskum rannsóknum má sjá að stór hluti nemenda fær alls ekki nægan svefn (Vaka 

Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018). Ef hugsað er til þarfapýramída Maslows má ímynda sér að þegar 

grunnþörfinni um hvíld er ekki mætt sé ólíklegt að nemendur geti notið sín í námi og 

skólastarfi. Það ætti því að vera fagnaðarefni að nokkrir af kennurunum í þessari rannsókn 

nefni það að unnið sé með slökun í þeirra skólum. Kennararnir og skólarnir sem þeir kenna 

við nálgast slökun og hvíld með fjölbreytilegum hætti. Þá eru nefndir þættir á borð við 

Hugarfrelsissögur þar sem öndun, jóga og núvitund er blandað saman. 

Forvitnileg tilraun var gerð í skóla eins viðmælendanna síðastliðinn vetur þar sem ákveðið 

var að seinka skólabyrjun um hálftíma en bjóða nemendum að mæta hálftíma fyrr í slökun 

með tónlist þrjá morgna í viku. Alla þessa morgna mættu syfjaðir nemendur til að slaka á 

fyrir daginn. Þetta gaf góða raun að mati viðmælandans og er verið að kanna hvort það eigi 

að bæta fleiri slökunarstundum við næsta vetur. Svo virðist sem þessi tilraun rími við 

rannsókn sem gerð var í dönskum skóla þar sem frábær heilsufarslegur ávinningur varð af 

sambærilegu verkefni. Sú rannsókn var framkvæmd af barnalækni og mældist heilsa bæði 

nemenda og kennara betri eftir að tilraunin hófst. Þar var skólabyrjun einnig seinkað um 

hálftíma og nemendur þar fengu einnig tónlistarslökun. Fleiri þættir voru nefndir í þeirri 

dönsku rannsókninni sem áttu ekki við um tilraunina í íslenska skólanum (Rasmussen og 

Steglich-Petersen, 2013).  

Í máli þeirra kennara sem tjáðu sig um slökun kemur fram að nemendur væru mjög 

ánægðir með að fá tækifæri til hvíldar og slökunar og virðist það vera mjög vinsælt í 

skólunum þeirra. Þetta er umhugsunarefni fyrir þá sem vilja setja skólastarfi ósveigjanlegar 

skorður hvað varðar hraða yfirferð námsefnis, áherslu á mikinn lestrarhraða og stífa 

viðmiðunarstundaskrá. Þessir kennarar segja að ómögulegt sé að koma slökun fyrir í 

stundaskrá þar sem eitthvað annað þurfi undan að láta. En þrátt fyrir tímaskort í stundatöflu 

hafa skólastjórnendur stutt kennarana og reynt að hliðra til eftir því sem hægt er og í einum 

skólanum hefur slökun verið sett í svo kallaða smiðju þar sem nemendur fá slökun í sex skipti 

yfir veturinn.  
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Rannsóknir hafa sýnt að núvitundarslökun eykur virkni í þeim hluta heilans sem tengist 

jákvæðum tilfinningum (Kabat-Zinn, 2005). Hún gæti því verið hjálpleg þegar kemur að 

tilfinningastjórnun og því að vinna gegn streitu, kvíða og depurð (Baer o.fl., 2006). 

Rannsóknir Fredrikcson (2001) sýna auk þess að jákvæðar tilfinningar auki næmni fólks og 

efli vitræna færni þess. Því ætti núvitund að gegna viðameira hlutverki innan skólakerfisins 

en nú er. Þetta fellur vel að reynslu eins viðmælandans en hann sagði frá afar erfiðum bekk 

sem hann kenndi þar sem nemendum hafi liðið mjög illa, hegðunin var slæm og 

skólabragurinn afleitur. Allt hafði verið reynt til að bæta líðan barnanna og koma bekknum í 

kennsluhæft ástand en ekkert gengið. Hann fullyrti að það eina sem hafi virkað fyrir þessa 

nemendur hafi verið slökunartímarnir. Það væri verðugt að rannsaka áhrif daglegrar 

núvitundarslökunar á námsárangur og hegðun íslenskra grunnskólanema. Það væri ekki síður 

mikilvægt að kanna áhrif hennar á andlega heilsu þeirra þar sem svo mörg börn á Íslandi 

glíma við tilfinningalega erfiðleika (Rannsókn og greining, 2015; Rannsóknir og greining, 

2018). 

Þar sem erfitt er að finna tíma fyrir núvitund eða slökun í stundaskrá hafa kennarar 

fundið fleiri leiðir til að róa kvíðna nemendur. Af máli eins viðmælandans má heyra að afar 

óhefðbundin leið hafi skotið upp kollinum sem gripið er til þegar nemendur eru til dæmis 

með frammistöðukvíða fyrir próf. Þá úða kennararnir yfir þá svo kölluðu töfraspreyi sem er 

blanda af vatni og lavender. Nemendur virðast trúa á áhrifamátt úðans og biðja um að fá 

hann þegar þeim líður illa og standa jafnvel í röð til að láta úða yfir sig. Þótt ólíklegt sé að 

þetta virki jafn vel og núvitundarslökun væri forvitnilegt að kanna raunveruleg áhrif þess á 

nemendur. Þetta ráð minnir helst á foreldra sem kyssa á bágt eða leiða barnshugann á betri 

stað með hugmyndaflugi og ímyndunarafli. Samkvæmt rannsóknum Bolwbys (1969) læra 

börn að hugga sjálf sig og sefa í gegnum þær leiðir sem umönnunaraðilar fara til að hugga 

þau. Því má velta fyrir sér hvort óhefðbundin aðferð eins og að nota töfrasprey geti ekki með 

ímyndunaraflinu virkjað parasympatíska taugakerfið en hlutverk þess er að róa líkamann eftir 

streituástand (Freeman o.fl., 2006). Velta má fyrir sér hvaða augum sálfræðingar, geðlæknar 

og siðfræðingar líti þessa aðferð. 

Þegar ofantaldir þættir eru settir í samhengi við velferðarkenningar White (2008) geta 

þeir verið til marks um að kennararnir hlúi að félagslegri velferð nemenda með áhuga sínum 

og skilningi á þörfum þeirra (sjá töflu 2, bls. 26). Sé litið til huglægrar velferðar þá efla þeir 

stig ánægju hjá nemendum með leiðum sem auka traust þeirra á því að kennarinn eða 

skólinn komi til móts við þarfir þeirra (sjá tölfu 3, bls. 27) og í samhengi við efnislega velferð 

þá hlúa kennarar með öllum þessum þáttum að andlegri og líkamlegri heilsu nemenda sinna 

(sjá töflu 4, bls. 28). 
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5.4 Umsýsla  

Kennararnir ræddu um þætti sem tengjast ýmis konar umsýslu í þágu velferðar nemenda og 

snúa bæði að einstaka nemendum og svo að bekknum sem heild. Þetta snýr einkum að 

fjórum þáttum: Eineltismálum, félagslegum samskiptum nemenda, samskiptum við foreldra 

og samskiptum við annað starfsfólk skólans (sjá töflu 18). 

Með umsýslu sinni hlúir kennarinn að félagslegri velferð nemenda sinna með því að nýta 

stuðningsríkt tengslanet heimilis, skóla og annarra nemenda innan bekkjarins til þess að 

styðja við einstaklinga sem lagðir eru í einelti eða eru illa staddir á annan. Um leið eykur 

hann öryggi nemenda í skólanum (sjá töflu 2, bls. 26). Takist vel til gæti kennarinn hafa 

verndað sjálfsmynd illra staddra nemenda, aukið stig ánægju þeirra í skólanum og byggt upp 

traust og hlúð þar með að huglægri velferð þeirra (sjá töflu 3, bls. 27). Með því að leita 

samstarfs og stuðnings við aðra fagaðila vegna nemenda sinna hefur hann aukið aðgang 

nemenda að nauðsynlegri þjónustu og eflt þar með efnislega velferð þeirra (sjá töflu 4, bls. 

28). 

Tafla 18. Umsýsla sem stuðlar að velferð nemenda. 

Umsýsla sem stuðlar að velferð nemenda 

Eineltismál: Félagsleg samskipti 
nemenda: 

Samskipti við foreldra: Samskipti við annað 
starfsfólk: 

Kennarinn leitast við að 
vera vakandi gagnvart 
einelti í bekknum. 

Kennarinn gerir 
tengslakannanir eða 
leggur huglægt félagslegt 
mat á nemendur. 

Kennarinn byggir upp 
foreldrasamskipti innan 
bekkjarins. 

Kennarinn leitar 
stuðnings hjá 
skólastjórnendum. 

Eineltismál unnin 
samkvæmt 
eineltisáætlun skólans. 

Kennarinn setur málefni 
þeirra sem gengur illa 
félagslega í viðeigandi 
farveg. 

Kennarinn leitar eftir 
samstarfi við foreldra um 
erfið mál. 

Kennarinn vinnur í 
samstarfi við 
frístundaheimilið, list- og 
verkgreinakennara, 
deildarstjóra of.l. vegna 
einstakra nemenda. 

Kennarinn styrkir 
áhorfendur eineltis til að 
bregðast við. 

  Kennarinn beinir 
nemendum í 
sérfræðiaðstoð eftir því 
sem við á. 

Kennarinn styður við 
hlutaðeigandi nemendur 
og fjölskyldur þeirra. 

   

 

5.4.1 Eineltismál 

Það var gott að sjá hvað kennararnir voru meðvitaðir þegar kom að eineltismálum. Þeir lýstu 

því allir hve mikilvægt væri að vera á verði gagnvart slíku innan bekkjarins, vinna með 

fyrirbyggjandi hætti t.d. með bekkjarfundum (Þorlákur Helgason, 2018) og styðja nemendur 
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til þess að rísa upp gegn einelti verði þeir þess varir og hjálpa þeim sem mögulega eru lagðir í 

einelti. Þetta rímar við hugmyndir Olweusar áætlunarinnar þar sem athyglinni er beint að 

hinum stóra hópi áhorfenda eineltis í stað þess að einblína eingöngu á þolendur og gerendur 

(Þorlákur Helgason, 2018). Athygli vakti hve mikið af tíma kennarans getur farið í það að hlúa 

að fjölskyldum sem tengjast eineltismálum og hve foreldrasamstarfið getur orðið brothætt 

þegar slík mál koma upp. Það var til fyrirmyndar að heyra hvað bæjarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu virðast hafa tekið þessi mál upp á sína arma með markvissri fræðslu og 

sköpun verkferla. Með því að vera vakandi fyrir eineltismálum og bregðast við ef þau koma 

upp hlúa kennarar að félagslegri velferð nemenda sinna í gegnum það að efla félagslegt 

netkerfi í kringum þá sem málunum tengjast. Um leið leitast þeir við að ráða niðurlögum á 

ofbeldi, átökum og efla öryggi nemenda (sjá töflu 2, bls. 26). Takist vel til geta slík inngrip 

dregið úr ótta, aukið stig ánægju meðal nemenda og aukið traust þeirra til kennaranna og 

hver til annars og er þá verið að hlúa að huglægri velferð þeirra (sjá töflu 3, bls. 27). Að sama 

skapi stuðlar það að efnislegri velferð nemenda þar sem það hefur áhrif á heilsu þeirra að 

þessi mál séu í lagi (sjá töflu 4, bls. 28). 

5.4.2 Félagsleg samskipti nemenda 

Í viðmiðum geðræktarþáttar Heilsueflandi grunnskóla er áhersla lögð á að mat skuli lagt á 

líðan og virkni nemenda (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Það var því umhugsunarvert að 

einungis þrír kennarar komu inn á það að þeir legðu mat á félagslega stöðu nemenda sinna. 

Tveir þeirra kenndu á yngsta stigi og einn á miðstigi en enginn unglingadeildarkennari talaði 

um slíka umsýslan í sínum störfum. Þeir kennarar sem um þetta mál ræddu sögðust leggja 

mat á félagsstöðu nemenda innan bekkjarins með tengslakönnun eða með því að leggja 

huglægt mat á félagsstöðu hvers og eins (sjá mynd 4). Með því móti eru leiðtogar bekkjarins 

fundnir og því velt upp hvort þeir séu neikvæðir eða jákvæðir leiðtogar eða jafnvel vinalausir. 

Þeir kennarar sem þetta gerðu sögðust síðan koma félagslega illa stöddum nemendum til 

hjálpar til dæmis með því að para saman nemendur sem eiga enga vini eða koma þeim inn í 

hópinn með einhverjum hætti. Þessi aðferð fellur vel að hugmyndum Laugeson (2013) um 

leiðir til að efla félagstengsl barna. Einn kennarinn nefndi mikilvægi þess að laga hegðun 

þeirra nemenda sem ættu undir högg að sækja félagsleg til að styrkja félagsfærnina. Það 

fellur einnig vel að hugmyndum Laugeson (2013). Sá kennari fór ekki nánar út í það með 

hvaða hætti slíkt væri gert. Þegar kennararnir ræddu um beina kennslu í félagsfærni bar á 

góma leiðtogaþjálfun KVAN þar sem nemendur eiga að ígrunda hvernig leiðtogar þeir vilji 

vera. Eins nefndu nokkrir kennarar ýmsa samvinnuleiki og klípusögur í þessu samhengi. Einn 

kennarinn sagði að það að vinna með skapgerðarstyrkleika (Peterson og Seligman, 2004) 

hefði góð félagsleg áhrif innan bekkjarins sem fellur vel að rannsóknum Arthurs og félaga 

(2017) um markvissa vinnu með slíka þætti og hugmyndum Kristjáns Kristjánssonar (2011) 
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um dygðakennslu. Áhugavert væri að þróa slíkar leiðir áfram með félagsfærni nemenda í 

huga. 

ART kennarinn talaði um þær félagsfærniæfingar sem þau börn fá sem koma á það 

námskeið en þar er markvisst unnið með slíka hluti. Í hans skóla eru þau börn sem eiga í 

slíkum vanda send á námskeiðið. Að mati hans skilar það yfirleitt góðum árangri en það rímar 

við erlendar rannsóknir á ART sem benda til þess að hægt sé að vinna með félagsþroska 

nemenda og að það skili sér í auknu sjálfstrausti þeirra og öryggi í samskiptum við aðra 

(Goldstein o.fl., 1998).  

Í nokkrum skólanna var vinaliðaverkefni sem gefur nemendum færi á að takast á við 

félagslegar áskoranir. Allir þeir kennarar sem á það minntust virtust afar ánægðir með það og 

töldu það þroskandi fyrir nemendur. Það vaknar þó upp sú hugsun hvort það verkefni henti 

börnum sem eiga undir högg að sækja félagslega og hvernig þeim sé hjálpað að taka þátt í 

verkefninu. Vinahópaverkefni yngri barna sem unnið er í samstarfi við foreldra var einnig 

nefnt til sögunnar í þessu samhengi. Þar virðist vera hugsað um að tengja börn sem eiga 

enga vini við fleiri krakka og hjálpa bekkjarfélögum að kynnast betur. Fróðlegt væri að skoða 

langtíma áhrif þess verkefnis á nemendur sem eiga fáa eða enga vini í upphafi skóla-

göngunnar og kanna hvort raunveruleg og varanleg vinátta myndast á meðal nemenda í 

gegnum það en engar rannsóknir fundust um það.  

Mikilvægt er að efla félagsfærnikennslu innan skólanna til þess að hjálpa nemendum sem 

búa við félagslega einangrun. Ýmsar rannsóknir, meðal annars þeirra félaga Baumeister og 

Leary (1995), sýna að skortur á tíðum og styðjandi tengslum við annað fólk geti haft 

alvarlegar afleiðingar bæði á andlega og líkamlega heilsu. Svona vinna ætti því að vera 

ofarlega á blað í stefnumótun skólanna og ættu að vera til skýrir verkferlar þegar kemur að 

því að hjálpa vinalausum nemendum enda eru félagstengsl sett efst á lista yfir þætti sem efla 

velferð fólks (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008). Hér mætti lýsa eftir 

lífsleiknikennslunni sem virðist ekki fá að njóta nægilegrar virðingar innan skólakerfisins 

(Aldís Yngvadóttir, 2010). 

Þegar litið er til velferðarkenninga White (2008) í þessu samhengi þá má sjá ríkan 

snertiflöt við félagslega velferð nemenda þar sem jákvæð tengsl og netkerfi stuðnings er 

virkjað (sjá töflu 2, bls. 26). Þetta er einnig til þess fallið að auka stig ánægju meðal nemenda 

og efla sjálfstraust þeirra, takist vel til að efla félagsfærni og para nemendur saman. Með því 

móti er verið að hlúa að huglægri velferð þeirra (sjá töflu 3, bls. 27). Félagsleg vellíðan getur 

skipt sköpum þegar kemur að efnislegri velferð enda hafa félagsleg tengsl mikil áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu fólks (Baumeister og Leary, 1995) (sjá töflu 4, bls. 28). 
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5.4.3 Foreldrasamstarfið  

Í viðmiðum geðræktarþáttar Heilsueflandi grunnskóla kemur fram að skólinn skuli eiga í 

öflugu samstarfi við foreldra um að efla tilfinningalega og félagslega velferð nemenda (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2013) en fram kom að kennurunum var foreldrasamstarfið ofarlega í huga. Vel 

má lesa á milli línanna að þeir sinna því með sambærilegum hætti og Nanna Christiansen 

(2011) bendir á en hún lýsir þremur þrepum foreldrasamstarfs (sjá töflu 7 á bls. 38). 

Kennararnir sögðu að í langflestum tilfellum gangi samstarfið vel. Hins vegar var það 

athyglisvert að flestir þeirra áttu í fórum sér slæma reynslu af samskiptum við erfiða og 

ósamvinnuþýða foreldra. Þeir virtust allir sammála um að afar erfitt sé leysa úr erfiðum og 

viðkvæmum málum þegar þannig staða kemur upp. Þá virtist litlu máli skipta hvort þeir 

hefðu stuðning skólastjórnenda eða ekki hvað málalyktir varðaði. Það var þó óljóst hvernig á 

því stóð. Það var sláandi hve umræður kennaranna um foreldrasamstarfið voru einsleitar í 

þessu samhengi. Það er umhugsunarefni ef rétt er að engir verkferlar séu til sem gætu tekið 

á slíkum málum og mætti velta fyrir sér hvort þarna vanti ráðgefandi sérfræðiaðstoð til 

dæmis í formi sáttarmeðferðar eða fjölskyldumeðferðar inn í skólakerfið. Eins virðist vanta 

heildstæða stefnu um það hvernig eigi að byggja upp jákvætt og styðjandi foreldrasamstarf 

með þessa þætti í huga. Þetta er umhugsunarefni þar sem ýmsar rannsóknir sýna að gott 

samstarf við foreldra sé mjög þýðingarmikið fyrir skólabraginn, vellíðan nemenda og 

námsárangur (Erla Sif Magnúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Ingvar Sigurgerisson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Þegar gott foreldrasamstarf er 

sett í samhengi við velferðarhugtökin má sjá hvernig það tengist þáttum félagslegrar 

velferðar í formi stuðningsnets og svigrúms til samstarfs (e. scope for personal and collective 

action and influence) (sjá töflu 2, bls. 26). Mikilvægi góðs foreldrasamstarfs tengist einnig 

huglægri velferð nemenda að því leyti að það er til þess fallið að efla stig ánægju og auka 

traust nemenda á félagslegu umhverfi sínu (sjá töflu 3, bls. 27). Að sama skapi má líta til 

efnislegrar velferðar þar sem gott foreldrasamstarf getur haft áhrif á framvindu náms allra 

barna og einnig fyrir börn sem eiga undir högg að sækja. Þar getur foreldrasamstarfið haft 

góð áhrif á þá þjónustu og þann stuðning sem skólinn veitir. Vel má sjá að góð og styðjandi 

tengsl forelda við skólakerfið geti stuðlað að bættri andlegri og jafnvel líkamlegri heilsu 

nemenda enda eru styðjandi tengsl talin skipta miklu máli þegar kemur að þeim þætti 

(Baumgardner og Crothers, 2010). Af þessu sögðu má sjá að mikill félagsauður getur legið í 

foreldrum þegar kemur að samskiptum heimilis og skóla og getur það leitt til betra uppeldis 

og ýtt undir meiri gæði í menntun barna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019) (sjá töflu 4, bls. 28). 

5.4.4 Aðgengi að sérfræðiþjónustu við grunnskólana  

Það var athyglivert hve margir kennaranna töluðu um það hversu sárlega vantar aukna 

sérfræðiráðgjöf inn í skólana. Í máli þeirra snerti það foreldrasamstarfið með beinum hætti. 
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Það kom berlega í ljós í viðtölunum að kennarar væru ósáttir við það hve sálfræðiþjónustan 

við skólana er greiningarmiðuð og það vanti sárlega faglega handleiðslu fyrir þá sjálfa og 

sálfræðiráðgjöf fyrir foreldra og nemendur. Það sem sé í boði frá bæjarfélögunum komi seint 

og illa. Þar að auki lendi kennarar allt of oft í því að foreldrar leiti til þeirra eftir 

sálfræðiráðgjöf sem þeir séu ekki menntaðir til að veita. Samkvæmt grunnskólalögum eiga 

sveitarfélögin að tryggja skólum sérfræðiþjónustu (91/2008). Þessi niðurstaða rímar mjög vel 

við rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) og við stöðugreiningu 

sem framkvæmd var af Embætti landlæknis árið 2018 (Sigrún Daníelsdóttir, 2018). 

Þegar horft er á aðgengi að sérfræðiþjónustu út frá efnislegri velferð nemenda má segja að 

hér ríki skortur á slíku og að mögulegt sé að hann komi niður á heilsu nemenda (sjá töflu 4, 

bls. 28). 

5.5 Samantekt 

Þegar rýnt er í það með hvaða hætti þátttakendur rannsóknarinnar hlúa að félagslegri, 

huglægri og efnislegri velferð nemenda sinna er ljóst að málið er langt frá því að vera einfalt 

enda skarast allir þessir þættir velferðar og vinna hverjir með öðrum (White, 2008). Klárlega 

má sjá hvernig ákveðin svör við því hvað þessir kennarar gera til þess að hlúa að velferð 

nemenda sinna skiptast niður á alla þessa þrjá þætti velferðar. Ekkert virðist standa stakt í 

þessum efnum heldur fer það eftir því út frá hvaða sjónarhóli velferðarhugtakanna er horft. 

Sem dæmi má nefna kennara sem vill hlúa að velferð nemenda sinna með því að efla 

skólabraginn. Hann ákveður að byrja á því að kenna þeim að virða bekkjarreglurnar og fara 

eftir þeim. Með því er hann að hlúa að huglægri velferð þeirra, því það að allir kunni að fara 

eftir reglunum eflir stig ánægju innan bekkjarins og möguleikarnir aukast á því að hægt sé að 

mynda félagsleg tengsl. Því er kennarinn með þessu jafnframt að hlúa að félagslegri velferð 

nemenda sem aftur læra um leið að sýna ákveðna fyrirhyggju með því að velja rétta hegðun, 

þar sem þeir sjá að hegðun þeirra skiptir máli. Þannig þroskast hugarfar nemenda í áttina að 

því sem stuðlar að farsæld (e. eudaimonic) (Morris, 2009; Peterson, 2006, o.fl.) og um leið 

eflir nemandinn sjálfstjórn sína (McClelland o.fl., 2010). Sé horft til efnislegrar velferðar í 

þessu samhengi má ímynda sér að með því að allir virði reglur bekkjarins sé líklegt að 

vinnufriðurinn verði góður og nemendur hafi því betri aðstæður til þess að læra sem 

jafnframt stuðlar að aukinni hæfni þeirra til frekara náms (Marzano o.fl., 2003). Af þessu má 

ráða að vel flestar ef ekki allar aðgerðir kennara og skólanna til þess að hlúa að velferð 

nemenda snúi að öllum þessum þremur þáttum velferðar. 
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Mynd 5. Nemandinn er miðlægur þegar unnið er að velferð hans. 

Út frá hugmyndum White um velferð velkist nemandinn um í því rými sem skólinn er þar 

sem hugað er að velferð hans frá upphafi skólagöngu og til loka hennar. Með mynd 5 sem 

byggð er á mynd 2 á bls.25, er ljósi varpað á það með myndrænum hætti hvernig nemandinn 

stendur í miðju allra velferðarhugtakanna, inni í rými skólans og innan þess tímabils sem 

grunnskólaárin hans eru þar sem markmiðið ætti að vera það að skila honum eins sterkum út 

úr grunnskólanum og frekast er unnt. Af þessu er ljóst að óþarfi er að flokka hverja einustu 

aðgerð kennara sem fram kom í niðurstöðunum í ólíka flokka velferðarinnar heldur gera ráð 

fyrir því að ein aðgerð í átt til velferðar stuðli að öllum þessum þremur þáttum: Huglægri, 

félagslegri og efnislegri velferð.  

Þegar velferðarhugtökin eru sett í samhengi við PERMA Seligmans, þarfapýramída 

Maslows og vistkerfiskenningu Bronfenbrenners er hægt að segja að velferð snúi annars 

vegar að því þjóðfélagi, aðstæðum og aðbúnaði sem einstaklingar búa við og hins vegar að 

þeim viðhorfum og bjargráðum sem einstaklingar geta lært eða tileinkað sér þegar 

grunnþörfum þeirra hefur verið fullnægt svo þeir nái að blómstra. Þetta gæti því í grófum 

dráttum snúist um innri þætti og ytri aðbúnað. Þegar svör kennaranna eru dregin saman 

virðist skólinn vinna í öllum lögum þarfapýramídans. Séu þarfaþrepin tekin bókstaflega er 

ólíklegt að nám nemenda geti borið árangur fyrr en eftir að fjórum fyrstu þrepunum hefur 

náð. Sé það svo getur skólinn alls ekki leyft sér að vera eingöngu menntastofnun í ströngustu 

merkingu þess orðs enda hefur Aðalnámskrá valið heilbrigði og velferð sem einn af 

grunnþáttum menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ef svör kennaranna 

eru sett í samhengi við PERMA má sjá ríka samsvörun í svörum þeirra um mikilvægi jákvæðra 

tilfinninga nemenda í skólanum, jákvæðra og öruggra tengsla við aðra auk mikilvægis þess að 

efla nemendur námslega t.d. með því að hjálpa þeim að tileinka sér vaxtarhugarfar og auka 

þannig árangur sinn (e. accomplishment). 
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Þegar leitast er við að svara rannsóknarspurningunum í sem stystu máli þá virðist sem 

þær leiðir sem skólarnir á höfuðborgarsvæðinu fara vera nokkuð ólíkar. Það sem allir þeir 

skólar sem komu við sögu í þessari rannsókn eiga þó sameiginlegt er að þar er leitast við að 

skapa góðan skólabrag. Þær stefnur sem skólarnir hafa valið sér að vinna samkvæmt hafa 

áhrif á það hvernig þeir nálgast það verkefni. Þegar hlustað er á raddir kennaranna í leit að 

svörum við því hvernig þeir hlúi að félagslegri, huglægri og efnislegri velferð nemenda kemur 

það sama í ljós: Með því að byggja upp góðan skólabrag. Þegar öllu er á botninn hvolft virðist 

hann vera sá jarðvegur sem hollastur er fyrir nemendur til þess að vaxa upp í. Þó er ljóst af 

orðum kennaranna að hann verður ekki til af sjálfum sér heldur þarf að skapa hann og móta. 

Innan góðs skólabrags búa fjölmörg atriði sem huga þarf að. Þessi atriði innihalda sköpun 

styðjandi tengslanets og ákjósanlegs námsumhverfis. Inn í það fléttast ýmis konar persónuleg 

uppbygging einstaklinganna auk tækifæra til slökunar, hvíldar og ákveðins sveigjanleika í 

skólastarfinu. Af þessu má sjá að á bakvið góðan skólabrag liggur ómæld og flókin vinna.  

Kennararnir nefndu nokkra þætti sem þeir litu á sem hindranir í því að hlúa að velferð 

nemenda sinna. Þættirnir virðast einkum liggja í kennslufyrirkomulagi skólanna, aðgengi að 

sérfræðiþjónustu og úrræðaleysi vegna erfiðra samskipta við foreldra í viðkvæmum málum 

auk þess sem þeir nefndu eigin þreytu vegna starfsálags. Þeir þættir sem snúa að 

kennslufyrirkomulagi skólanna eru áhyggjur kennara af því að nemendur upplifi tengslaleysi 

við umsjónarkennarana sína þegar komið er yfir í unglingadeild. Einnig eru það þættir sem 

snerta sjálfræði nemenda. Kennararnir virðast vera í vandræðum með að finna slíkri vinnu 

stað innan þeirra kennsluhátta sem eru við lýði í flestum þessara skóla. Í einum skólanum 

hefur þó verið séð við báðum þessum vandamálum og var það gert með því að gjörbreyta 

kennslufyrirkomulaginu. 

Kennararnir kvörtuðu einnig yfir lélegu aðgengi að sérfræðiþjónustu og fannst slæmt að 

sú þjónusta sem í boði er sé aðallega fólgin í greiningarvinnu sálfræðinga. Þeir telja að það 

þurfi að auka sérfræðiráðgjöf og handleiðslu bæði fyrir kennara og foreldra. 

Kennararnir nefndu einnig vandræði vegna ósveigjanleika í stundarskrá þegar reynt væri 

að finna slökun stað innan hennar en aukinni vitund þeirra um gagnsemi slökunar hefur ýtt 

undir löngun þeirra til þess að bæta henni við fasta þætti skólastarfsins. Vel má vera að í 

framtíðinni verði henni gefinn meiri gaumur og litið verði á hana sem mikilvægan þátt í námi 

og uppvexti barna.  

Ef horft er á alla þessa þætti út frá vistkerfiskenningu Bronfrenbrenners (1979) má sjá 

hve miklu máli það skiptir að hlúa að þeim kerfum sem nemendur vaxa upp í því þau geta 

bæði ýtt undir velferð þeirra eða hindrað hana. Því má segja að til þess að ná að byggja upp 

góðan skólabrag og hlúa þannig að velferð nemenda, sé hjálplegt að kennarar, foreldrar, 

skólastjórnendur, skólayfirvöld, bæjarfélög og ráðuneyti að taki höndum saman og byggi í 
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kringum nemendur þær aðstæður sem þarf svo þeir nái að njóta félagslegrar, huglægrar og 

efnislegrar velferðar.  

Sá lærdómur sem draga má af þessum niðurstöðum er sá að það þarf að gæta þess að 

menntastefnan og þar til bær yfirvöld fylgi takti velferðarinnar í því að hlúa geðheilbrigði 

nemenda. Til þess að ná því markmiði mætti meðal annars auka hlut slökunar og 

sjálfsákvörðunar í skólum og stórefla faglegan stuðning við kennara og skólana. Einnig væri 

brýnt að hanna skýra verkferla þegar kemur að erfiðum foreldrasamskiptum sem verða 

gjarnan til í viðkvæmum aðstæðum og jafnvel bæta við starfsstéttum sem að skólunum 

koma í þeim efnum. Má þá nefna sáttarmiðlara og uppeldis- og fjölskylduráðgjafa. Auk þess 

er mikilvægt að huga vel að þeim mannauði sem býr í kennurunum því hæfni þeirra og geta 

til að hlúa að öllum þessum þáttum velferðar dvínar við of mikið starfsálag. Af viðtölunum 

við kennaranna má ráða að þeim er afar umhugað um velferð nemenda sinna og eru opnir 

og vakandi fyrir nýstárlegum leiðum til þess að efla hana. Í orðum unglingastigskennarans 

Lárusar kristallast hugur kennaranna og sýnir hve dýrmætir þeir eru fyrir velferð nemenda: 

„Ég held það að vera kennari það þýðir bara það að þú berð hag og vellíðan nemenda fyrir 

brjósti.“ 
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6 Lokaorð 

Það að viða að sér þekkingu er líkt því að safna blómum í blómvöndinn sinn. Hvert blóm 

er ólíkt öðru en saman mynda þau fallega heild. Þannig leið mér þegar ég hófst handa við 

þessa rannsókn. Fræðilegi þátturinn gaf blómvendinum smátt og smátt sterka stilka og stór 

og marglit krónublöð byggð á viðurkenndum rannsóknum merks fræðifólks. Niðurstöður 

rannsóknar minnar fylltu síðan upp í vöndinn með mislitum litlum blómum sem einnig voru 

mjög lærdómsrík. Það sem eftir stendur er aukin þekking, meira innsæi og reynsla. En hvað 

hef ég lært og hvers hef ég orðið vísari?  

Ég hef áttað mig á því hve mikilvægt það er að allir kennarar séu meðvitaðir um það að 

starf þeirra snýst nánast alfarið um velferð nemenda. Hver einasti dagur í skólanum hefur 

með velferð að gera. Því er mikilvægt kennarar minni sig daglega á að velferð nemenda sé í 

húfi og þeir þurfi að horfa á hvern einstakling fyrir sig í þeim efnum. Það virðist þó vera 

ógjörningur og til allt of mikils mælst. Því geta kennarar hjálpað sjálfum sér við verkefnið 

með því að skoða vel þá þætti sem felast í góðum skólabrag. Með því að einbeita sér að því 

að hlúa að honum er líklegt að þeim takist að efla velferð allra nemenda sinna í víðum 

skilningi. Það að gefa slíkri vinnu góðan tíma er í rauninni tímasparnaður því vanlíðan getur 

verið hamlandi þáttur og börnum sem líður illa hámarka ekki möguleika sína í skólanum.  

Það sem kom mér mest á óvart í rannsókninni var hversu stóru en jafnframt duldu 

hlutverki foreldrar gegna þegar kemur að skólabrag. Hvernig þeir koma fram hver við annan, 

hvernig þeir vinna með skólanum í viðkvæmum málum sem upp kunna að koma og hvernig 

utan um þá er haldið. Þetta hvíldi þungt á viðmælendum mínum og leiðir það hugann að 

undirbúningi foreldra fyrir skólagöngu barnanna sinna. Foreldrar þurfa að vera vel upplýstir 

um þennan þátt sinn í skólastarfinu og skilja hvernig þeir geta bæði bætt skólabraginn og 

skaðað hann. Þá þurfa þeir að átta sig á því hver slíkur skaði gæti verið. Þegar rætt er um 

foreldra finnst mér oftast talað um að upplýsa þá um komandi skólastarf, hvað skuli kenna 

og hvernig. Upplýsingunum er dælt yfir þá á foreldrafundum og svo fara þeir heim. Þegar líða 

tekur á veturinn eru sumir þeirra áhyggjufullir vegna vanlíðunar barnanna sinna og reyna að 

snúa sér til skólans en þar þyrfti skólinn að vera mikið betur í stakk búinn og geta mætt 

foreldrunum á faglegan hátt. Eftir að hafa hlustað á frásagnir viðmælenda minna sé ég að 

þeir þurfa oftar en ekki að bregða sér í hlutverk sálfræðinga gagnvart foreldrum og finna þá 

til vanmáttar og úrræðaleysis. Einnig þegar kastast í kekki á milli kennara og foreldra. Svo 

virðist sem flókið sé að ráða fram úr slíkum málum og getur slík misklíð komið alvarlega niður 

á velferð nemenda. Að því sögðu lýsi ég eftir aðgangi að faglærðum sáttarmiðlurum og 

handleiðslu fyrir kennara eins og svo margar aðrar starfsstéttir hafa aðgang að.  
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Viðauki: Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn um velferð nemenda 

Viðtal þetta er hluti meistararannsóknar í Uppeldis – og menntunarfræðum. 

Tilgangur hennar er að skoða þær leiðir sem kennarar fara til þess að hlúa að félagslegri, 

huglægri og efnislegri velferð nemenda sinna. 

Miðað er við að viðtalið taki klukkustund.  

Mögulegt er að leitað verði aftur til þín síðar ef þörf er á frekari upplýsingum og verður 

þá leitað samþykkis þíns fyrir þátttöku í því sérstaklega.  

Þú getur hætt þátttöku og dregið þig út úr rannsókninni hvenær sem er í ferlinu og þarft 

ekki að gefa upp neinar ástæður fyrir því. 

Þér ber ekki skylda til þess að svara öllum þeim spurningum sem fyrir þig verða lagðar. 

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allt sem fram kemur í samtalinu og þess gætt að 

ekki verði hægt að rekja neinar upplýsingar til þín. Nafni þínu og skólans verður breytt. 

Viðtalsgögnin verða geymd á læstum USB lykli sem varinn verður með lykilorði og eytt að 

notkun þeirra lokinni.  

 

Ég hef lesið textann hér fyrir ofan og skil tilgang rannsóknarinnar og veiti samþykki mitt 

fyrir þátttöku í henni. 

 

Dagsetning: 

 

Nafn þátttakanda: 
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