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Ágrip 
 

Með breytingum á Aðalnámská framhaldsskóla frá árinu 1999-2011 hefur 

áhersla á sálfræði minnkað. Í eldri aðalnámskrá framhaldsskóla (1999) hafði 
sálfræði vel skilgreinda stöðu. Hún var skipulögð á bóknámsbrautum til 

stúdentsprófs sem kjörsviðsgrein og hluti af samfélagsgreinum í kjarna 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999a, bls. 11–22). Á þeim tíma var einnig til 

undirhefti um samfélagsgreinar sem greindi frá sex sálfræðiáföngum og 
markmiðum þeirra (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 110). Í 

núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru engar upplýsingar um 

sálfræði. Þar eru hefðbundnar námsgreinar sem skólum er skylt að kenna; 
íslenska, íþróttir, erlend tungumál, lífsleikni, náttúrufræði, saga, stærðfræði og 

upplýsingatækni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 52–54). Sálfræði er 

námsgrein sem skólar hafa val um að kenna og þarf ekki að vera hluti af 
námsframboði skólanna ef tekið er mið af þeim ramma sem aðalnámskráin 

setur (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999, bls. 9; Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 90).  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna stöðu sálfræðikennslu í 
framhaldsskólum árið 2019-2020. Í fyrstu voru allir 38 framhaldsskólar 

landsins skoðaðir. Því næst lentu þeir skólar sem bjóða upp á bóknám í úrtaki, 

alls 30 skólar skólaárið 2019-2020. Upplýsingar um sálfræðikennslu voru 
fengnar af vefsíðum skólanna og með viðtölum við lykilaðila við hvern skóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrátt fyrir lítið vægi sálfræði í 

núgildandi aðalnámskrá bjóða allir bóknámsskólar nema einn uppá einhverja 
sálfræði. Á skólaárinu 2019-2020 kenna 28 skólar, 22 ólíka sálfræðiáfanga. 

Kenndir eru áfangar allt frá einum upp í níu og að meðaltali fjórir. Í þessum 28 

skólum eru alls 4.526 sálfræðinemendur (25% allra nemenda í 

bóknámsskólum). Hlutfall stúlkna sem lærir sálfræði er hærra (66%) en 
drengja (28%) en kyn 6% nemendanna óþekkt. Þrátt fyrir fjölbreytt 

námsframboð er 70% sálfræðinemenda í eftirfarandi þremur áföngum: 

inngangi að sálfræði, þroskasálfræði og afbrigðasálfræði. Sálfræðikennarar í 
framhaldsskólum eru flestir með sálfræðimenntun og háan starfsaldur. 

Niðurstöðurnar gefa gott yfirlit yfir núverandi stöðu á sálfræðikennslu í 

framhaldsskólum á Íslandi. 

 





 

  



 

 

 

Abstract 
 

Changes in the curriculum for junior colleges in the past 20 years have put 
increasingly less emphasis on psychology. In the older curriculum (1999) 

psychology was well defined as one of core subjects and a part of the social 

study programs in general academic education (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 
1999a, bls. 11–22). In a specific sub-curriculum for social studies, six 

psychology courses are described with lists of core contents, knowledge 

requirements, and goals (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 110). 
In the current curriculum for junior colleges in Iceland (2011) one will 

find all the mandatory subjects: Icelandic, PE, foreign languages, life skills, 

history, biology, mathematic, and computer science, but no information about 

psychology (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 52–54). Psychology is 
optional and not considered an important subject in academic programs in 

junior colleges in Iceland, according to the curriculum (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 1999, bls. 9; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 90). 
The purpose of this study was to get an overview of the current status of 

psychology education and its place in junior colleges in Iceland. 30 junior 

colleges in Iceland offer general academic programs leading to martriculation 

examination, all were selected to take part in the research. Information on the 
subject were obtained from the school´s websites and by interviewing a key 

person in each school. 

The main results are that even though the subject gets no emphasis in 
the curriculum, all schools except one offer psychology courses in their 

educational programs. 28 schools were teaching 22 different courses in the 

subject during the academic year 2019-2020. In these 28 schools there are a 
total of 4,526 psychology students (25% of all students in the selected schools). 

Psychology students were 66% girls and 28% boys (6% are unknown). Despite 

the variety of psychology courses offered by the schools, 70% of psychology 

students were learning the same three courses: introduction to psychology, 
developmental psychology, and abnormal psychology. Most psychology 

teachers in the junior colleges  have completed an education within psychology 

and also have a long carreer of teaching the subject. These findings give a good 
overview of current status of psychology in study programmes of junior 

colleges in Iceland. 

 



 

 

 

 

 

 





 

Formáli 

Rannsóknarverkefnið, Staða sálfræðikennslu í framhaldsskólum á Íslandi: 

Yfirlit yfir námsframboð og kennslu í sálfræði skólaárið 2019-2020, er 30 

eininga lokaverkefni til Magister Educationis-prófs í menntunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á stöðu 

sálfræðikennslu í íslenskum framhaldsskólum.  

Hugmyndin af verkefninu kviknaði í upphafi árs 2020. Mig langaði að 

gera lokaverkefni sem myndi gagnast mér í kennslunni að námi loknu. Í 

gegnum allt kennaranámið er aðalnámskrá framhaldsskóla lesin fram og til 

baka. Verandi með bakgrunn í sálfræði vakti það athygli við lesturinn að 

sálfræði kennsla er hvergi nefnd í aðalnámskrá. Í starfsnáminu síðastliðið haust 

leitaði ég svo eftir almennum upplýsingum um slíka kennslu en þær voru 

hvergi að finna. Í kennaranáminu hefði verið gagnlegt að hafa yfirlit yfir það 

hvaða skólar séu að kenna sálfræði, hvaða áfangar séu kenndir og hvaða 

kennsluefni sé notað. Þetta gæti jafnvel haft áhrif á það hvar manni langi að 

fara í starfsnám og hvaða efni eða áfanga manni langi til að kenna. Það geti 

jafnvel veitt kennaranemum færi á því að vera betur undirbúnir fyrir kennsluna, 

til dæmis vera búnir að búa til kennsluefni.  

Leiðbeinandi minn í þessu rannsóknarverkefni var Kjartan Ólafsson sem 

er lektor við félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Honum þakka ég fyrir 

aðstoð við gerð verkefnisins. Viðmælendum rannsóknarinnar þakka ég einnig 

fyrir þátttökuna, allir voru þeir áhugasamir og notalegir í samskiptum. Að 

lokum vil ég þakka manninum mínum Konráði Gylfasyni fyrir að hafa alltaf 

óbilandi trú á mér og hvetja mig áfram í öllu sem ég geri og drengjunum mínum 

tveimur Gunnari Árna og Björgvini Þór fyrir ómælda þolinmæði, sjálfstæði og 

dugnað í Covid19 heimskóla á meðan á þessum skrifum stóð. 
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1. Inngangur 

Stuttu eftir aldamótin 1900 varð sálfræði þekkt á Íslandi. Frumkvöðlar 

hennar hér á landi voru þeir Guðmundur Finnbogason og Ágúst H. Bjarnason. 

Báðir hlutu þeir menntun í heimspeki með áherslu á sálfræði til meistaraprófs 

frá Hafnarskóla í Dannmörku í kringum aldarmótin 1900 (Jörgen Pind, 2003, 

bls. 10–15). Guðmundur Finnbogason var fyrsti sálfræðingur okkar íslendinga 

og Ágúst H. Bjarnason var sá fyrsti til að gefa út kennslubók í sálfræði á 

íslensku. Bók hans hét ,,Almenn sálfræði“ og var gefin út árið 1916. Báðir 

héldu þeir fyrirlestra um sálfræði og kenndu sálfræði til forspjallvísinda við 

Háskóla Íslands eftir stofnun hans árið 1911. Forspjallvísindi var skyldugrein 

og partur af heimspekikennslu við skólann, því fengu allir nemendur skólans 

slíka kennslu og þar af leiðandi sálfræðikennslu (Jörgen Pind, 2003, bls. 10–

13). Guðmundur kenndi sálfræði við skólann allt til ársins 1924 og Ágúst til 

1938 (Jörgen Pind, 2003). Eftir það kenndi svo Símon Jóhannes Ágústsson 

fagið, en hann var menntaður í uppeldis- og sálarfræði frá París. Hann skrifaði 

einnig kennslubók á íslensku en það var bókin; Sálarfræði: Drög að almennri 

og hagnýtri sálarfræði. Árið 1971 hafði sálfræðin fest sér sess í íslensku 

menntakerfi og ekki lengur kennd sem hluti af heimspekikennslu heldur kennd 

til bakkalárnáms við Háskóla Íslands (Jörgen Pind, 2003, bls. 13–16). Í dag 

árið 2020 er menntun í sálfræði mjög algeng hér á landi, sérstaklega á efri 

stigum náms (Háskólinn á Akureyri, 2020; Háskóli Íslands, 2020; Háskólinn í 

Reykjavík, 2020). Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands og Háskólinn í 

Reykjavík bjóða allir upp á grunnnám í sálfræði til B.A., B.S. eða BSc gráðu. 

Hinir síðarnefndu bjóða svo upp á framhaldsnám í sálfræði til masters- og 

doktorsgráðu.  

Staða sálfræðikennslu í framhaldsskólum er fremur óljós (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Með breytingum á Aðalnámská framhaldsskóla frá 

árinu 1999 til 2011 hefur áhersla á sálfræði minnkað. Markmið þessara 

breytinga var að hætta með staðlað og samræmt form á kennslu til 

stúdentsprófs og veita skólunum meira frelsi og sjálfræði þegar kemur að 

skipulagi námskrár. Þó þessi markmið hafi ekkert með félagsgreinar að gera 

hefur áhersla á þær minnkað með hverri breytingunni á eftir annarri. 
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Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla eru kjarnagreinar þær greinar sem 

skólum er skylt að kenna á öllum námsbrautum til stúdentsprófs. Árið 1999 

töldust níu einingar í samfélagsgreinum til kjarnagreina. Í dag eru 

kjarnagreinar einungis íslenska, enska og stærðfræði (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 1999a, bls. 11–22; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Árið 1999 var til sérstakt undirhefti í aðalnámskrá framhaldsskólanna 

um samfélagsgreinar. Þar var sérstakur kafli um sálfræðáfanga og markmið 

þeirra í kennslu. Þessir áfangar voru sex: almenn sálfræði, þroskasálfræði, 

lífeðlisleg sálfræði, afbrigðasálfræði, fötlun, öldrun og áföll og greind, félags- 

og persónuleikasálfræði. Kaflinn greindi þar skýrt frá fræðigreininni og 

kostum hennar í kennslu. Þar segir að sálfræðikennsla auki skilning og 

þekkingu nemenda á fjölbreytileika mannlegrar hegðunnar og tilfinninga og 

efli þannig umburðarlyndi og víðsýni þeirra sem hana læri. Markmið hennar 

séu því bæði aukin þekking á fræðgreininni og persónulegur þroski. Kaflinn 

leggur einnig áherslu á sálfræði sem hagnýtt nám, í ljósi þess að þar segir að: 

„hvert sem nemendur haldi að loknu framhaldsskólanámi þá ætti 

sálfræðimenntun að koma þeim að góðum notum hvort heldur er í 

áframhaldandi námi, vinnu, félagsstörfum eða fjölskyldulífi“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 1999b, bls. 110–127).  

Í núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru engar upplýsingar 

um sálfræðikennslu. Samkvæmt henni eru hefðbundnar námsgreinar sem 

framhaldsskólum er ætlað að kenna og þjálfa hjá nemendum sínum lykilhæfni 

í; íslenska, íþróttir, erlend tungumál, lífsleikni, náttúrufræði, saga, stærðfræði 

og upplýsingatækni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 52–54). 

Námsframboð utan þessara ofantaldra greina eru því val hvers og eins skóla 

eða þess sem skipuleggur nám við skólana. Í raun er sálfræði því grein sem 

hægt er að sleppa alfarið í framhaldsskólakennslu ef tekið er mið af þeim 

ramma sem aðalnámskráin setur (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999, bls. 9; 

Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 90). Þó kemur fram á einum stað í 

aðalnámskránni að brautir skóla skuli vera skipulagaðar þannig að allir 

nemendur undir 18 ára stundi íþróttir, líkams- eða heilsurækt. Þessi heilsurækt 

er ekki útskýrð nánar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 54). 

Geðheilbrigðsstefna stjórnvalda segir það skyldu allra skóla að vera 

vettvangur geðræktar og forvarna (Embætti landlæknis, 2019. bls. 4). Geðrækt 

(e. mental health promotion) merkir að styðja eigi við tilfinningalega og 
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félagslega heilsu, efla slíka heilsu í daglegu lífi og stuðla að sem bestri líðan 

og sálfélagslegri virkni (Anderson og Jané-Llopis, 2011, bls. i147). 

 Í handbók framhaldsskólanna um geðrækt frá árinu 2015 er tekið dæmi 

um geðræktaráfanga fyrir framhaldsskóla sem heitir sálfræði daglegs lífs. 

Markmið þess áfanga er að færa nemendum ákveðin sálfræðileg verkfæri til að 

stuðla að eigin vellíðan og bættri geðheilsu. Sálfræðileg líkön eins og hugræn 

atferlismeðferð eða HAM (e. Cognitive behaviour therapy) og núvitund (e. 

Mindfulness) eru til að mynda partur af þeirri geðrækt (Guðfinna Gunnarsdóttir 

o.fl., 2015, bls. 35). Handbókin tekur fram mikilvægi þess að framhaldsskólar 

bjóði slíka kennslu í ljósi þess að unglingsárin séu áhættutími hvað varðar 

geðheilsu. Framhaldsskólaárin eru tímabil mikilla breytinga, streitu og 

sjálfsáttunar. Þessi tími getur reynst mörgum erfiður. Ungmenni eru að breytast 

frá því að vera börn í fullorðna einstaklinga, flest þeirra taka bílpróf, byrja að 

stunda kynlíf, upplifa ástarsorg, upplifa álag vegna vinnu og skóla, 

félagskapurinn breytist og eru sumir að kljást við hópþrýsting, t.d.varðandi 

áfengi og vímuefni, á meðan aðrir upplifa félagslega einangrun. 

Framhaldsskólinn er í sjálfu sér ekki einungis tími sem undirbýr nemendur 

fyrir áframhaldandi nám og störf heldur einnig fyrir lífið sjálft. Á þessu tímabili 

er mikilvægt að ungu fólki séu veitt verkfæri til þess að takast á við erfiðleika, 

vanlíðan, óöryggi og að þeim sé kennt að bera ábyrgð á sjálfum sér, að þau 

þekki sín takmörk, geti virkjað eigin stykleika og hafi trú á sjálfum sér 

(Guðfinna Gunnarsdóttir o.fl., 2015, bls. 35–36).  

 Í ljósi ofangreindra upplýsinga er athyglisvert að ekki sé lögð meiri 

áhersla á sálfræði í aðalnámskrá framhaldsskólanna. Ef litið er þó til 

sálfræðikennslu á efri stigum skóla hér á landi voru sálfræðideildir háskólanna 

einar þær fjölmennustu síðustu ár. Alls voru t.d. um 1.100 sálfræðinemendur í 

grunnnámi á háskólastigi skólaárið 2018-2019 á meðan flestar aðrar deildir 

háskólanna voru með um og yfir 200 nemendur (Hagstofa Íslands, 2019a). 

Forvitnilegt væri að að vita hvort þessir nemendur hafi fengið sálfræðikennslu 

í framhaldsskólum eða hvort þeir séu að stíga sín fyrstu skref í sálfræðinámi á 

háskólastigi. 

Nú á dögum árið 2020 má segja að það ríki sá almenni skilningur að 

líkamleg heilsa skipti máli fyrir velferð ungs fólks og því þyki sjálfsagt að 

reglubundin íþróttakennsla fari fram í öllum skólum. Þá vaknar upp sú 

spurning hvort geðheilsa skipti síður máli? Er ekki jafn mikilvægt að kenna og 

þjálfa sálfélagslega færni og að þjálfa líkamann? Er þá sálfræðikennsla ekki 
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tilvalinn vettvangur fyrir slíkt í ljósi þess að þar eru mögulega kennarar með 

sálfræðimenntun eða þekkingu á fræðunum. Ef tekið er inn í dæmið áður nefnd 

umfjöllun um mikilvægi geðræktar ætti sálfræði kannski að vera hluti af 

kennslu allra nemenda á framhaldsskólastigi.  

1.1 Námskrár og námskrárfræði 

Markmið með námskrárgerð er að þróa námskrár sem bæta menntun, stuðla að 

þroska barna og vinna að umbótum í skólastarfinu (Andri Ísaksson, 1983, bls. 

25–44). Skilgreiningar á hugtakinu námskrá ná allt frá því að vera um 

hefðbundnar greinar akademísks náms til þess að ná yfir alla lífsreynslu 

einstaklinga innan skólans sem og utan hans. Námskráin getur því auðveldlega 

náð yfir alla starfsemi skóla. Hennar helsta hlutverk er að vera einskonar yfirlit 

eða áætlun sem nær yfir leiðir í námi og kennslu s.s hlutverk kennara og 

nemenda, kennsluaðferðir, námsgreinar, námsleiðir og tiltaka einnig tilgang og 

markmið námsins (Marsh og Willis, 2003, bls. 7–13).  

Námskrárfræði og sálfræði 

Sálfræði er ein þeirra greina sem liggur námskrárgerð til grundvallar. 

Námskrár byggja á mörgum kenningum sem sálfræðin hefur þróað um nám og 

kennslu. Þau svið sálfræðinnar sem hafa mest haft áhrif á þróun námskrárfræða 

eru: Námssálfræði, þroskasálfræði, atferlisfræði, hugræn sálfræði og 

mannúðarsálfræði (Syomwene, Kitainge og Mwaka, 2013, bls. 173).   

Námskrárfræðin hugar að því hvernig best sé að skipuleggja nám og 

kennslu og að hvaða markmiðum skuli vinna í þeim málum. Hún leggur 

áherslu á að skipuleggja námskrár útfrá því hvernig fólk lærir og hvernig megi 

hafa áhrif á hegðun og atferli (bæði kennara og nemenda) til að efla nám og 

kennslu. Þetta eru allt upplýsingar sem námskrár sækja til námssálfræðinnar 

(Slavin, 2000, bls. 4–21). 

Þroskasálfræðin hefur að gera með þekkingu á þroska og þroskaferlum 

barna og tengslum þeirra við nám og kennslu. Greinin veitir þekkingu á 

líkamlegum, vitsmunalegum, félagslegum og tilfinningalegum þroska barna 

sem mikilvægt er að taka tillit til við námskrárskipulag. Þroskasálfræðin sýnir 

fram á það hvernig nám og kennsla þurfa að vera einstaklingsbundin og í 
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samræmi við getu og þroska allra barna óháð aldri (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 12–21; Santrock, 1997, bls. 13).  

Hægt er að sameina mikilvægt framlag náms- og þroskasálfræði til 

námskrárfræða í kenningum um hugsmíðahyggju. Kenningar í anda hennar 

byggja á því að nemendur séu virkir í eigin námi og þeir smíði eigin þekkingu 

í samspili við umhverfið. Þar segir að umhverfið geri í sífellu kröfur um 

úrlausnir nýrra vandamála og skilning á nýjum hugtökum. Þá þarf hugur 

einstaklinga að vera í stöðugri vinnu við að endursmíða hugmyndir svo 

hlutirnir gangi upp og verði skiljanlegir. Þetta ferli, sem sífellt leitar eftir 

jafnvægi, leiðir svo til frekari þroska, aukinnar þekkingar og skilnings. 

Samkvæmt hugmyndum hugsmíðahyggjunnar þarf að skipuleggja nám 

og kennslu á þann hátt að það sé sniðið að forþekkingu nemenda svo þeir séu 

færir um að byggja þar ofan á. Best sé svo að bjóða upp á fjölbreytt námsefni 

og kennsluaðferðir þar sem nemendur geta myndað margvísleg tengsl milli 

hugtaka og öðlast heildstæða þekkingu. Þá er lögð áhersla á að viðfangsefni 

náms nái út fyrir bóklega þekkingu og að nám eigi sér stað í samspili við 

umhverfið. Þar skipta félagsleg samskipti máli, samvinna, tungumálið og 

hugmynda- og hugtakamyndun. Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að réttar 

aðstæður og að rétt örvun umhverfisins leiði svo til aukins þroska og lærdóms 

(Aubrey og Riley, 2016, bls. 33‒55, 104‒109; Meyvant Þórólfsson, 2003, bls. 

1–4).  

Hugræn sálfræði hefur sýnt fram á það að ákveðnir hugrænir ferlar séu 

að baki allri hegðun þ.á.m. námshegðun. Ferlarnir eru misjafnir milli 

einstaklinga og hafa áhrif á hæfni þeirra til að tileinka sér nám (t.d. 

námsraskanir eða trú á eigin getu). Þeir tengjast getunni til að einbeita sér, 

skipuleggja hugsun, halda athygli, muna, taka ákvarðanir og margt fleira. 

Framlag hugrænnar sálfræði til námskrárfræði er mikilvægi merkinga og 

endurtekinga. Þegar námsferli eru merkingabær og endurtekin styrkjast þessi 

ferli. Það sem er merkingarbært muna nemendur frekar og með æfingu verður 

námsferlið sjálfvirkara. Hugræn sálfræði sýnir fram á að með auknum þroska 

og æfingu geta nemendur tekist á við flóknari verkefni og flóknari hugsun, þó 

svo að námsgeta sé alltaf einstaklingsbundin (Roediger, 2013, bls. 1–3; Regehr 

og Norman, 1996, bls. 988). 

Atferlisfræðin hefur að gera með samspil umhverfis og hegðunar. Að 

kveikja þurfi áhuga nemenda, virkja þurfi áhugahvöt þeirra og styrkja svo 

eftirsóknarverða hegðun. Endurtekning festir hegðun í sessi og viðfangsefni í 
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minni. Nemendum þarf að líða vel, vera tilbúnir og hafa löngun til að læra til 

þess að nám verði skilvirkt (Baer, Wolf og Risley, 1968, bls. 91–92; Cooper 

o.fl., 2014, bls. 23).  

Hugmyndafræði mannúðarsálfræðinnar spilar stórt og jafnframt 

mikilvægt hlutverk í kennslu og námi. Hún tekur til siðareglna, siðferðilegra 

gilda og mannúðarsjónarmiða. Hún segir að mikilvægt sé að huga að 

mannlegum eiginleikum eins og ást, von, tilfinningum, sköpunargáfu, 

frumkvæði og sjálfsvirðingu. Þar er lögð áhersla á jákvæð áhrif umhverfisins 

þegar kemur að vexti, þroska og námi. Námsumhverfi á að vera nemendamiðað 

og nemendur sjálfir þátttakendur og áhrifavaldar í skólastarfi. Allir nemendur 

eiga svo að hafa frjálsan vilja og tækifæri til að nýta hæfileika sína til fullnustu 

(Aldís Unnur Guðmundssdóttir og Jörgen L. Pind, 2008, bls. 39; Syomwene 

o.fl., 2013, bls. 173). 

Til þess að skilja enn frekar hvernig hugmyndir sálfræðinnar 

undirbyggja námskrárfræði er mikilvægt að líta til þeirra megin stefna sem hafa 

verið ráðandi í námskrárgerð í áratugi. Þar má greina áhrif sálfræðinnar 

sérstaklega í hugmyndum um nemendamiðaða og umbótamiðaða námskrá. 

Námskrárkenning Michael Schiro 

Samkvæmt hugmyndafræði Michael Schiro blandast saman ákveðnar stefnur 

sem einkenna undirbyggingu alls skólastarfs. Þessar stefnur eru fjórar og 

kallast þær: fræðigreinamiðuð námskrá, samfélagsmiðuð námskrá, 

nemendamiðuð námskrá og umbótamiðuð námskrá. Innan allra þessara 

fjögurra stefna má greina mismunandi sýn á eftirfarandi sex þætti: markmið 

menntunar, barnið eða nemandann, námið og hvernig það á sér stað, kennsluna 

og hlutverk kennara, þekkinguna og eðli hennar og námsmatið.  

Fræðigreinamiðuð námskrá. Í fræðigreinamiðaðri námskrá er tekið mið 

af hefðbundnum fræði- og námsgreinum. Kennsla í anda þeirrar stefnu leggur 

áherslu á akademískt nám og markmiðið er viðhald fræðigreinarinnar (nýliðun 

á fræðasviðinu). Öllum er kenndur sami skilningur á staðreyndum, ekki er 

leitað eftir hugmyndum eða skoðunum nemenda þar sem allir eiga að sjá 

hlutina í sama ljósi. Þá er leitast eftir því að þekkingin sé sú sama á milli 

nemenda. Sterkur nemandi er þá sá sem þekkir fræðin og getur þulið upp 

staðreyndirnar á hraðbergi. Kennarinn miðlar efni námsbókanna til nemenda 

og áhersla er lögð á minni, skilning og rökhugsun. Námsmat einkennist af 
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einkunnagjöf og samanburði. Þessi gerð námskrár aðskilur kennara frá gerð 

námskrár, þar eigi fræðimenn eins og námskrárfræðingar að sjá um mótun 

námskrár (Schiro, 2013, bls. 205‒234). 

Samfélagsmiðuð námskrá. Samfélagsmiðuð námskrá tekur mið af 

þörfum og kröfum samfélagsins. Hér er lögð áhersla á að nemendur öðlist þá 

þekkingu sem þeir þurfa til að gagnast samfélaginu á sem skilvirkastan máta. 

Nemendur eru mótaðir svo að þeir verði virkir þátttakendur í atvinnulífinu og 

á öllum sviðum samfélagsins. Markmiðið er að nemendur verði góðir 

þjóðfélagsþegnar sem halda þróun þjóðfélagsins áfram. Hlutverk kennarans er 

að vera stjórnandi barna í gegnum námskránna, í átt að atferlismarkmiðum sem 

þjóna samfélaginu. Kennsla á að leggja áherslu á hvatann, það sem drífur börn 

áfram og fær þau til að læra eða framkvæma. Nám er það sama og færni eða 

framkvæmd en ekki endilega upplýsingar. Námsmat í anda þessarar stefnu 

leggur áherslu á mat á nemendum, kennara og námskránni. Hér er samt skoðað 

frekar hvað nemendur geta, heldur en hvað þeir kunna. Kennarar bera ábyrgð 

á því að búa til góða þjóðfélagsþegna (út frá markmiðum námskrár). Matið 

snýst svo um gæði, hversu vel hafa nemendur náð markmiðum og hve vel tókst 

kennaranum upp (Schiro, 2013, bls. 202‒235). 

Nemendamiðuð námskrá. Nemendamiðuð námskrá tekur mið af 

nemandanum og þörfum hans. Athyglin er á einstaklingnum og möguleika 

hans, velferð, áhuga og þroska. Mikilvægt er að barnið fái menntun á eigin 

forsendum og öðlist sjálfstæði. Barnið er því virkt í eigin námi og áherslan er 

á námsferlið. Markmið menntunar mótast af umhyggju og virðingu fyrir 

börnum og hvernig hægt sé að mæta þeim á þeirra forsendum. Kennsla felst í 

því að leiða börn í gegnum námið, skapa þeim námsaðstæður og kenna 

merkingarbær viðfangsefni þar sem markmið og tilgangur er skýr. Þar er 

áhersla á fjölbreytt og örvandi umhverfi þar sem lærdómur á sér stað í samspili 

við umhverfið. Námsmat í anda þessarar stefnu snýr að því að auka ávinning 

barna á náminu. Námsmatið á því að einkennast af stöðugri endurgjöf og 

leiðsögn/stuðningi. Lokaafurð og viðmið um árangur í náminu eru því 

einstaklingsbundin. Í nemendamiðaðri námskrá eru kennarar þátttakendur í 

mótun námskrárinnar (Schiro, 2013, bls. 205‒236). 

Umbótamiðuð námskrá. Umbótamiðuð námskrá byggir á því að 

markmið menntunar sé að stuðla að bættu samfélagi. Kennsla á að miða að því 

að gera nemendur meðvitaðari um samfélagslegt réttlæti, efla siðferðislegt 

gildismat og útrýma óæskilegum viðhorfum. Þessi þekking gerir börnum kleift 
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að skilja hlutverk sitt í samfélaginu betur, verða frumkvöðlar breytinga og 

tileinka sér gagnrýna hugsun. Hér er nám félagslegt ferli, í félagslegu 

samhengi, þar sem þekking er smíðuð í gagnvirku sambandi við aðra 

einstaklinga og umhverfið. Námið miðar að því að mennta umbótasinnaða 

þegna sem bæta samfélagið. Námsmat á að vera heildrænt og á að vera hluti af 

náminu og endurgjöf er mikilvæg. Í slíkri námskrá eiga kennarar að koma að 

því að semja og móta námskrá (Schiro, 2013, bls. 209‒236). 

Aðalnámskrá/almennur hluti 

Almennur hluti aðalnámskrár er gefin út af mennta- og menningarmála-

ráðuneytinu. Það er sá hluti sem er sameiginilegur öllum skólastigum. Hann 

byggir á námskrárfræðum og er ætlaður sem leiðarvísir í íslensku skólastarfi 

til að setja skólum ákveðinn ramma í samræmi við gildandi lög. Amennur hluti 

aðalnámskrár er þannig ákveðin fyrirmynd um menntastefnu sem býr til 

samfellu milli skólastiga, samræmda skólagöngu fyrir alla og tryggir börnum 

og ungmennum góðar aðstæður til náms. Þessi hluti er ætlaður öllum þeim sem 

að skólastarfi koma þ.e. stjórnendum, kennurum og starfsfólki skóla. Auk þess 

sem honum er ætlað að gefa foreldrum og nemendum skýra sýn á viðmið og 

uppbyggingu skólakerfisins. Almennur hluti aðalnámskrár er samræmdur í 

námskrám allra skólastiga, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 9–10). 

Almennur hluti aðalnámskrárinnar er reistur á sex grunnþáttum 

menntunar sem eiga sér stoð, hver með sínum hætti, í löggjöf fyrir öll skólastig 

leik-, grunn- og framhaldsskóla (nr. 90/2008, nr. 91/2008 og nr. 92/2008). 

Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hlutverk þeirra er að vera rauður þráður í 

öllu skólastarfi, grunnur námskrárgerðar og menntastefnunnar. Þeir eiga að 

leiða skólastarf og nám alveg frá upphafi leikskólans til loka framhaldsskólans 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 14–22). Í tengslum við þessa 

grunnþætti skilgreinir námskráin svo lykilhæfni. Lykilhæfni er sú hæfni sem 

nemendur eiga að tileinka sér í námsgrein og á námsviði. Hún er í raun ákveðin 

útfærsla á því hvernig grunnþættirnir eiga að birtast í hæfni nemenda t.d. 

þekking á eigin styrkleikum, sjálfstæð vinnubrögð, eignarhald í eigin námi og 

fleira. Þannig verður lykilhæfnin nemendamiðuð útfærsla á grunnþáttunum og 

tengir þá við þau markmið (hæfni) sem ætlast er til að nemendur nái að loknu 
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námi. Þar er átt við markmið, bæði til skemmri og lengri tíma (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 31–33). 

Saman ná lykilhæfni og grunnþættirnir til níu sviða, bæði almennra og 

sértækra og er þeim lýst og tekin um þau dæmi í aðalnámskrá. Sviðin níu taka 

til starfsumhverfis, skólabrags, skipulagningar námsbrauta, gerð áfangalýsinga 

og námsmats. Lykilhæfni og grunnþættir fléttast saman og mynda burðarstoð 

í öllu skólastarfi. Lykilhæfni byggir á samspili þriggja hugtaka. Þessi hugtök 

eru: þekking, leikni og hæfni. Hæfni nemenda byggir á þekkingu þeirra og 

leikni auk sjálfsskilningi, viðhorfi og siðferði. Til þess að nám eigi sér stað þarf 

ákveðna þekkingu (t.d. hvað skal gera, hvernig og af hverju). Þekking 

staðreynda, lögmála og kenninga um efni veitir ákveðinn grunn en er ekki næg 

ein og sér. Einstaklingur þarf að vera fær um að geta greint þekkinguna og 

miðlað henni. Leiknin snýr svo að því að geta beitt verklagi, aðferðum og 

rökhugsun við ólíkar aðstæður, hverju sinni. Bæði þekking og leikni tekur til 

bóklegs-, list- og verknáms. Hæfnin er svo getan til að hagnýta þekkinguna og 

leiknina, að hafa yfirsýn og nýta slíka hæfni í samræmi við verkefni og 

aðstæður hverju sinni. Hæfni tekur líka til þeirrar getu að afla sér nýrrar 

þekkingar, leikni og hæfni þegar skóla er lokið. Til þess þarf meðal annars 

sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum, sköpunarmátt og skilning á eigin 

getu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 38–39).  

Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) skilgreinir hlutverk hans, námsbrautir og 

námslok. Auk þess er þar greint frá inntökuskilyrðum, námskröfum, 

meðalnámstíma brauta, réttindum og skyldum, undanþágum og meðferð 

ágreiningsmála.  

Samkvæmt aðalnámskrá er framhaldsskólum landsins ætlað að bjóða 

upp á sveigjanlegt og fjölbreytt nám. Fjölbreytni er mikilvæg í námi til að ná 

til breiðari hóps nemenda. Námsleiðir sem framhaldsskólar bjóða upp á eru t.d. 

bóknáms-, listnáms- og iðnnámsbrautir.  

Hlutverk framhaldsskóla eru meðal annars að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þjálfa og kenna: sjálfstæð vinnubrögð, gagnrýna hugsun, 

sjálfstraust, færni í rituðu og töluðu máli, ásamt siðferðisvitund og 

umburðarlyndi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7, 29). Markmið 

þessarar þjálfunar er að undirbúa nemendur fyrir framtíðina, t.d. fyrir þátttöku 
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í atvinnulífinu, fyrir frekara nám og til að virkja þá í þátttöku sem borgarar í 

jafnréttis- og lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 5–

7). Með hlutverk framhaldsskólans í huga þurfa svo skólar að útbúa 

námslínur/brautir og markmið sem lúta að þeim ramma sem aðalnámskráin 

segir til um.  

Með nýjum lögum um öll skólastig (nr. 90/2008, nr. 91/2008 og nr. 

92/2008) sem tóku gildi árið 2008 hefur orðið meiri sveigjanleiki í námi. 

Ábyrgð á námskrárgerð hefur nú færst í meiri mæli til skólanna sjálfra. Skólar 

hafa nú meira svigrúm til að gera breytingar og aðlaga nám að eigin sérstöðu. 

Framhaldsskólar gera tillögur um námslýsingar, fyrirkomulag og inntak 

námsins í takt við almennann hluta námskrárinnar og eigin skólanámskrá. 

Tillögurnar taka mið af nærsamfélagi, atvinnulífi, niðurstöðum rannsókna og 

gæðaeftirliti. Þannig koma þeir til móts við þarfir umhverfisins og þeirra 

nemenda sem sækja skólann. Tillögur skólanna um námsbrautir og 

námslýsingar eru sendar til mennta- og menningarmálaráðuneytisins og þurfa 

þar staðfestingu til að verða hluti af aðalnámskránni (Lög um framhaldsskóla 

nr 92/2008).  

Námi á framhaldsskólastigi er skipt í svokallaðar námsbrautir. 

Námsbrautum er ætlað að veita undirbúning eða réttindi á sviðum sem ná til 

almenns náms, náms í listum, bóknáms eða starfsnáms. Auk þess er þessum 

brautum og markmiðum þeirra ætlað að koma til móts við sérstöðu og kröfur 

umhverfisins. Sumar námsbrautir leggja því áherslu á virkni nemenda í 

daglegu lífi á meðan aðrar námsbrautir hafa þau markmið að undirbúa 

nemendur undir frekara nám eða sérhæfð störf í samfélaginu. Dæmi um 

námslok í aðalnámskrá framhaldsskóla eru til að mynda framhaldsskólapróf, 

starfsréttindapróf, stúdentspróf, önnur lokapróf og viðbótarnám (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 47–49). Til að skilja markmið og skipulag námsloka 

er mikilvægt að skoða hvernig námslok eru tengd við hæfniþrep. Hver 

námsbraut hefur það sem kallast hæfniviðmið eða lokamarkmið. Það er sú 

samansafnaða hæfni sem stefnt er að nemendur hafi við námslok. Hæfnin 

kemur út frá því að nemandi færist áfram á ákveðnum þrepum. Öllu námi í 

framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep. Þrepin skarast annars vegar í 

upphafi, við grunnskólastig og hins vegar, í lok námsins, við háskólastig. Hvert 

þrep gerir kröfu um stigvaxandi þekkingu, leikni og hæfni í átt að aukinni 

sérhæfingu eða aukinni menntun í hverri námsgrein (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 54–56). Hæfniþrepin tengjast þannig þeim fjölda 
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áfanga sem nemendur ljúka innan greinar eða fags. Dæmi um þetta gæti verið 

félagsvísindi á fyrsta þrepi, inngangur að sálfræði á öðru þrepi og svo 

lífeðlisleg sálfræði á þriðja þrepi. Þarna undirbýr hvert þrep það næsta og 

nemandi eykur sérþekkingu sína á sviðinu/í greininni, eftir hvern áfanga. Til 

að koma til móts við nemendur sem ekki hafa burði til að ná upp á efri þrep 

(t.d. þriðja eða fjórða), bjóða framhaldsskólar upp á námslok á fyrsta og öðru 

þrepi líka, fjöldi eininga á hærri þrepum eru því færri eða engin við námslok. 

Námslok á fyrsta þrepi er t.d. fyrir nemendur með þroskahömlun, fötlun eða 

annað sem hamlar þeim í námi á efri þrepum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 55–56).  

Í nýju og styttra kerfi framhaldsskólanna gerir stúdentspróf kröfur um 

að nemandi klári 200-240 einingar. Hver braut samanstendur af því sem heitir 

kjarni eða brautarkjarni, síðan er hægt að bæta séráföngum brauta við sem 

bundnu áfangavali, bundnu pakkavali og frjálsu vali. Þegar rætt er um bundið 

val er átt við að nemandi hafi ákveðið val um áfanga en aðeins úr þeim sem 

teljast bundnir á brautina. Pakkaval er þegar nemendur verða að velja ákveðinn 

pakka með áföngum sem einnig samræmast brautinni. Nemandi gæti þurft að 

sérhæfa sig í tveimur greinum. Ef nemandi er á félagsfræðibraut gæti hann t.d. 

valið félagsfræði og sálfræði. Þá tekur nemandi áfanga í slíkum fögum upp á 

hærri þrep (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 55–56; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016, bls. 17–18).  

Allar námsbrautir eru settar upp eftir kjarnagreinum, eins og íslensku, 

stærðfræði og ensku. Það sem eftir stendur (afgangur eininga til stúdentsprófs) 

fellur undir áðurnefndar hefðbundnar geinar. Brautir til stúdentsprófs eiga að 

lágmarki að innihalda 45 framhaldsskóla einingar (fein) í þessum 

kjarnagreinum og afgangur eininga í hefðbundnum greinum og valgreinum. 

Íslenska þarf að ná upp á þriðja þrep og enska og stærðfræði upp á annað þrep. 

Þó má hafa í huga að námsframboð og samsetning þessa hefðbundna náms sem 

skylda er að kenna og þess sem skólar velja að kenna getur vel verið ólíkt milli 

skóla. Þó er fjölbreytileiki í námsframboði milli skóla einungis bundinn við 

þær einingar sem falla utan kjarnagreina (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, 

bls. 55–56).  
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Aðalnámskrá framhaldsskóla og sálfræðikennsla 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska nemenda með þjálfun 

og kennslu í lykilhæfni á borð við sjálfstæð vinnubrögð, gagnrýna hugsun, 

sjálfstraust, færni í rituðu og töluðu máli, ásamt siðferðisvitund og 

umburðarlyndi. Framhaldsskólinn á að vera undirbúningur þess að takast á við 

framtíðina (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7, 29). Með 

sálfræðikennslu má vel mæta þessu hlutverki framhaldsskólans. 

Sálfræðikennsla er mjög hagnýtt nám sem nýtist öllum nemendum óháð 

þeirri námsleið sem þeir velja í framhaldsskóla. Það má segja að sálfræði sé 

eins og verkfærakista. Samhliða aukinni þekkingu og hæfni nemenda til að 

beita verkfærum sálfræðinnar eykst alhliða þroski nemenda og þar af leiðandi 

sú almenna færni sem þarf til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs 

(Halonen o.fl., 2003, bls. 196; Embætti landlæknis, 2019, bls. 4; Roberts, 

Heritage og Gasson, 2015, bls. 1).  

Sálfræðikennsla getur haft jákvæð áhrif á nemendur, haft áhrif á 

hugræna virkni þeirra og ýtt undir virkt nám. Sálfræði kennir og þjálfar 

vísindalæsi, gagnrýna hugsun, hæfni til samskipta og samvinnu. Þar að auki 

vekja viðfangsefni hennar nemendur til umhugsunar þegar kemur að 

siðfræðilegum álitamálum og gildum (Halonen o.fl., 2003, bls. 196; Roberts 

o.fl., 2015, bls. 1). Nemendur sem læra sálfræði fá aukna þekkingu á bæði eigin 

hugarferli og annarra, sem getur auðveldað þeim að setja sig í spor annarra og 

sýna samkennd (Geiss, 2019, bls. 46; Hulme o.fl., 2015, bls. 13). 

Sálfræðin er ólík fögum á borð við stærðfræði eða tungumál að því leyti 

að þar læra nemendur ákveðnar reglur eða röð aðgerða og kennarinn er þeirra 

helsti upplýsingagjafi. Sálfræðin krefst þess ekki að nemendur leiti að einu 

réttu svari heldur gerir hún kröfur um að nemendur læri að nýta sér ákveðin 

verkfæri til að rannsaka og skilja betur umhverfi sitt. Sálfræðin leitast einnig 

við að kenna nemendum að bera virðingu fyrir því sem þeir ekki þekkja 

(Roberts o.fl., 2015, bls. 1; Toal, 2007, bls. 612–613).  

Sálfræði og viðfangsefni hennar samræmast vel markmiðum 

aðalnámskrár um grunnþætti menntunnar. Grunnþætttir menntunnar snúast í 

fyrsta lagi um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. Þar er 

markmiðið að börn og ungmenni læri að styrkja sig andlega og líkamlega, séu 

sjálfbjarga og læri samskipti og vinnu með öðrum. Í öðru lagi snúast þeir um 

framtíðarsýn. Henni er ætlað að virkja ungmenni til áhrifa og virkrar þátttöku 

í samfélagi sínu, viðhaldi þess og þróun. Í þriðja og síðasta lagi snúast þeir um 
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löggjöf, samfélagsleg markmið og markmið sem snúa að menntun allra 

einstaklinga. Til að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði, vinna að heilbrigði, 

góðri menntun og virkri þátttöku fólks á vinnumarkaði og í umbótum á 

samfélaginu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 14).  

Grunnþátturinn læsi. Læsi snýr ekki einungis að almennri lestrartækni 

sem tengir saman orð, heldur líka hvernig við beitum reynslu okkar og fyrri 

þekkingu í að skapa ákveðna merkingu úr því sem við lesum. Því er talað um 

læsi, sem læsi á fólk, samskipti, menningu eða samfélög. Læsi er t.d. 

hefðbundið læsi, stafrænt læsi, miðlalæsi og vísindalæsi (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 16–17).  

Viðfangsefni sálfræðinnar snúast mikið um læsi á umhverfið, okkur sjálf 

og aðra, á samskipti og jafnvel samfélög (Clay, 2002; DeLamater og Myers, 

2011, bls. 3–4). Í sálfræðikennslu er mikið lagt upp úr rannsóknum og tölfræði 

og því er þar mikil áhersla á að nemendur tileinki sér vísindalæsi. Vísindalæsi 

er getan til að lesa fræðilegan texta, átta sig á hugtökum og fyrirbærum, sjá 

tilgang og hagnýtt gildi, setja fram spurningar, leita frekari þekkingar, álykta, 

gagnrýna og taka þátt í upplýstri umræðu um rannsóknarefni (Pella, Hearn og 

Gale, 1966, bls. 199– 208). Miðlalæsi er einnig mikilvægt viðfangefni 

sálfræðinnar. Það að hafa miðlalæsi er ákveðin færni sem felur í sér getuna til 

að hugsa gagnrýnt og nýta hina ýmsu miðla án þess að þeir hafi slæm áhrif eða 

afleiðingar fyrir þann sem þá notar (Office of Communication, 2018, bls. 1–

18). Sálfræðin leggur áherslu á að fræða nemendur um skaðleg áhrif miðla, 

hvernig þeir eru hannaðir til að fanga athygli, ná til samviskunnar og jafnvel 

blekkja notendur. Notkun slíkra miðla hefur verið tengd við aukna streitu, 

kvíða og neikvæða sjálfsmynd ungmenna (DeLamater og Myers, 2011, bls. 3- 

4; Gabriel, 2014, bls. 104–112; Gonzales og Hancock, 2011, bls. 79). 

Miðlalæsi getur talist eitt verkfæri sálfræðinnar til að verjast streitu eða 

andlegum erfiðleikum.  

Grunnþátturinn Sjálfbærni. Sjáfbærni snýst um samspil einstaklinga við 

umhverfi, efnahag, samfélag og velferð. Sjálfbærni er að temja sér hegðun sem 

uppfyllir lífsþarfir á þann hátt að komandi kynslóðir geti gert slíkt hið sama. 

Að ganga ekki það nærri náttúrunni að hún hafi ekki færi á því að endurnýja 

sig (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7–10). Það hvernig einstaklingur hugsar um 

jörðina tengist tillitsemi, samkennd og umhyggju. Í sálfræðikennslu er lagt upp 

með það að sýna öllum lífverum jarðarinnar virðingu og tillitsemi og byggja 

upp samfélög sem upphefja slík gildi. Tillitsemi og gagnkvæm virðing hefur 
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svo að gera með það hvernig einstaklingar vilja skila jörðinni af sér til næstu 

kynslóðar (Lilja Ósk Úlfarsdóttir og Valgerður Ólafsdóttir, 2017, bls. 142–

142). Sálfræðin leggur áherslu á umhverfisvænan lífstíl, aðgang allra að 

menntun, heilsugæslu, fæðuöryggi og ýtir þannig undir venjur (heilbrigðis og 

neyslu) sem auka á sjálfbærni og heilbrigði alls umhverfisins (Lilja Ósk 

Úlfarsdóttir og Valgerður Ólafsdóttir, 2017, bls. 145; Taylor, 2018, bls. 3–5). 

Grunnþátturinn heilbrigði og velferð. Þessi þáttur fjallar um mikilvægi 

andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu. Þar er lögð áhersla á að ýta undir 

jákvæða sjálfsmynd, góð og uppbyggileg samskipti og hvetja til samkenndar, 

tillitsemi og heilsusamlegra venja. Þá er átt við venjur sem snúa að heilbrigði 

þegar kemur að hreyfingu, næringu, öryggi, hreinlæti og kynheilbrigði, auk 

jákvæðs félags- og tilfinningaþroska (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 6–10). Framangreind atriði 

eru öll viðfangsefni sálfræðinnar. Sálfræði er sú fræðigrein sem rannsakar, 

þróar og útbýr ótal forvarnir og forvarnaáætlanir. Auk þess sem hún hagnýtir 

lögmál sín til að þróa ýmiskonar verkfæri sem efla heilsu og velferð 

einstaklinga í daglegu lífi (Taylor, 2018, bls. 3–5).  

Það má segja að sálfræðikennsla snúist í grunnin um viðfangsefni 

heilbrigðis og velferðar og hvernig megi efla þennan þátt á ólíkum sviðum 

samfélagsins. Dæmi um kennslu væri að kenna leiðir til að efla 

tilfinningaþroska, bjóða upp á fræðslu og leggja fyrir verkefni sem auka 

þekkingu nemenda á eigin tilfinningum og annarra og áhrifum þeirra á líðan 

(Lilja Ósk Úlfarsdóttir og Valgerður Ólafsdóttir, 2017, bls. 58; Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 18). Verkefni í slíkri kennslu gætu snúist um að 

bera kennsl á og leiðrétta hugsanaskekkjur eða óæskilegt hugsanamynstur með 

það að markmiði að nemendur verði meðvitaðri um eigin hugsanir og geti 

tileinkað sér uppbyggilegra og jákvæðara hugsanamynstur (Nolen-Hoeksema, 

2014, bls. 41–42). Samhliða jákvæðu hugarfari geta nemendur aukið hjá sér 

seiglu, framtakssemi, sjálfsöryggi, lausnamiðaða hugsun og almenna vellíðan 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 18). Í kennslunni má svo taka fyrir 

kenningar og hugmyndir sem snúa að mikilvægi þess að vera sáttur við sjálfan 

sig, treysta á eigin dómgreind, þekkja styrkleika sína og veikleika til þess að 

geta sett sér raunhæf markmið og náð þeim (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, 

bls. 22).  

Grunnþátturinn sköpun. Sköpun er þáttur sem er mikilvægur í lífinu 

sjálfu og öllu skólastarfi. Með sköpun eru einstaklingar að búa til eitthvað nýtt 
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og öðruvísi. Þeir nýta sér ímyndunarafl, uppgötva, njóta, beita gagnrýnni 

hugsun, frumkvæði, frumleika og almennri sköpunargleði. Sköpun tengist því 

hvernig einstaklingur getur haft áhrif á samfélag sitt og búið til fjölbreytt 

samfélag (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 19).  

Með verkfærum sálfræðinnar má efla sköpun, en sköpun getur aukið 

vellíðan og almennt heilbrigði einstaklinga. Sálfræðin leggur áherslu á 

mikilvægi þess að þroska með sér hæfileika og rækta þá. Þegar einstaklingar 

ná ekki að njóta sín getur það haft áhrif á sjálfsmat þeirra og valdið vanlíðan. 

Þegar nemendur rækta hæfileika sína eykst sjálfsmat og sjálfsskilningur. Dæmi 

um verkefni sem efla sköpun er þegar nemendur fá ákveðið frelsi í 

verkefnavinnu. Þeir fá t.d. að teikna, nota ljósmyndir eða síma. Gunnþáttinn 

sköpun má efla með nemendamiðuðum kennsluaðferðum. Aðferðum sem taka 

mið af einstaklingnum, námsgetu hans og stykleikum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 13).  

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi. Þátturinn snýr að 

siðferðislegum álitamálum sem móta samfélagið. Samfélög eiga að einkennast 

af mannréttindum og að þar sé stuðlað að samábyrgð, meðvitund og virkni allra 

í sameiginlegum ákvörðunum um samfélagið. Nemendur innan skóla eigi því 

að geta lært um lýðræði í lýðræði. Skólar þurfa að bera virðingu fyrir manngildi 

einstaklinga, taka tillit til fjölbreytileikans, ólíkra áhugasviða og styrkleika og 

veita nemendum svigrúm til að fá að njóta sín á eigin forsendum (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 19). Í sálfræðikennslu er einmitt lögð áhersla á að 

bera virðingu fyrir manngildum, fjölbreytileika og þátttöku allra. Þar er komið 

inn á mikilvægi þess að allir eigi ákvörðunar- og atkvæðarétt, hafi frjálsan vilja 

og fái færi á því að taka þátt í skólastarfinu og að nemendur fái að nýta 

hæfileika sína og styrkleika (Aldís Unnur Guðmundssdóttir og Jörgen L. Pind, 

2008, bls. 39; Syomwene o.fl., 2013, bls. 173).  

Grunnþátturinn jafnrétti. Þátturinn snýst um þau grundvallarréttindi 

nemenda að fá tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum og geta tekið 

virkan þátt í námi og skólastarfi. Jafnrétti snýr að því að veita öllum nemendum 

jafnan rétt til náms, veita nám við hæfi og að koma til móts við námsþarfir allra 

nemenda. Viðfangsefni hennar eru t.d. aldur, búseta, fötlun, kyn og kynhneigð, 

litarháttur/húðlitur, skoðanir, stétt, trúarbrögð og menning. Kennsla til 

jafnréttis snýst t.d. um að efla gagnrýna hugsun gagnvart viðteknum 

hugmyndum samfélagsins um framangreind efni. Að nemendur séu meðvitaðir 

um eigin fordóma og séu í stöðugri endurskoðun á hugsun sinni gagnvart þeim 
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hugmyndum og upplýsingum sem þeir fá úr umhverfi sínu (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 19). 

Janfrétti er mikilvægur þáttur í andlegu heilbrigði. Gangrýnin hugsun er 

forsenda þess að fólk geti tileinkað sér jafnréttishugsun. Sálfræðikennsla getur 

á margan hátt ýtt undir og þjálfað gagnrýna hugsun. Sálfræðin opnar augu 

nemenda fyrir einstaklingsmun og fjölbreytileika í samfélaginu, sem gerir svo 

nemendum frekar fært að setja sig í spor annarra, taka sjálfstæðar ákvarðanir 

og sýna umburðarlyndi (Halonen o.fl., 2003. bls. 196; Roberts o.fl., 2015. bls. 

1). Hún rannsakar og reynir að skýra hin ýmsu afbrigði af sjúkdómum og því 

sem telst óeðlileg hegðun eða sú hegðun sem fellur utan ,,normsins“. Þannig 

leiðréttir hún oft ranghugmyndir um hina ýmsu geðsjúkdóma eða erfiðleika 

annarra (Nolen- Hoeksema, 2014, bls. 2–9). Sálfræðikenningar ganga margar 

út á það hvernig reynsla okkar og forþekking hefur áhrif á viðhorf okkar. Öll 

sjáum við heiminn frá okkar einstaka sjónarhorni þar sem þekking okkar 

takmarkast af eigin huga og skynjun (Regehr og Norman, 1996, bls. 988).    

1.2 Sálfræði og viðfangsefni hennar 

Sálfræði er fræðigrein sem stundar vísindalegar rannsóknir á hugsun, hegðun 

og hátterni manna. Fræðigreinin er fjölbreytt og víðtæk þar sem hún hefur ótal 

margar undirgreinar og er hagnýtt m.a. í skólum, meðferðarstarfi og 

atvinnulífi. Allar undirgreinar sálfræðinnar eiga það sameiginlegt að kanna 

sálfélagsleg, líf- og erfðafræðileg og umhverfistengd áhrif á viðfangsefni sín 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 110–114; Myers, 2010, bls. 1–13). 

Sálfræði má skipta í hagnýtan hluta og fræðilegan. Fræðileg sálfræði tengist 

rannsóknarstarfi og kennslu en hagnýt sálfræði því sem kemur að beinum 

notum við líf og störf. Mörkin milli hagnýtrar og fræðilegrar sálfræði eru þó 

óljós þar sem þekking á greininni getur auðveldlega komið að beinum notum 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 110). 

 Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 eru tilgreindir sex áfangar 

í sálfræði. Þeir eru almenn sálfræði, afbrigðasálfræði, þroskasálfræði, 

lífeðlisleg sálfræði, greind, félags- og persónuleikasálfræði og áfangi sem 

heitir fötlun, áföll og öldrun (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 110). 

Kaflarnir hér að neðan um undirgreinar sálfræðinnar verða skipulagðir að 

mestu með þessa sex sálfræðiáfanga í huga. Kaflarnir eru umfjöllun um 
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viðfangsefni þeirra undirgreina sem gætu átt þátt í að undirbyggja þá 

sálfræðikennslu sem aðalnámskráin árið 1999 greinir frá.  

Almenn sálfræði 

Áfanginn er kynning á viðfangsefnum sálfræðinnar þar sem nemendur fá 

innsýn inn í stefnur og strauma fræðigreinarinnar í sögulegu samhengi. 

Nemendur kynnast þar öllum undirgreinum hennar, þekktum kennismiðum og 

helstu rannsóknaraðferðum. Áfanginn leggur sérstaka áherslu á nám, minni og 

virka skilyrðingu. Viðfangsefni áfangans eru mögulega byggð á hugmyndum 

námssálfræði og hagnýtrar atferlisgreiningar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

1999b, bls. 113–114). 

Námssálfræði (e. educational psychology) rannsakar menntamál, 

kennslu, kennara og nemendur (Slavin, 2000, bls. 2). Áherslur 

námssálfræðinnar snúa að því að efla nám og kennslu í skólum. Greinin 

rannsakar náms- og kennsluaðferðir, hvernig megi koma til móts við 

einstaklingsmun í skólakerfinu og efla sjálfsábyrgð og virkni nemenda í eigin 

námi (Slavin, 2000, bls. 4–21). Mikilvæg viðfangsefni námssálfræði eru nám 

og minni. Nám er það hvernig við tileinkum okkur nýjar upplýsingar og minni 

er hæfileikinn til að geyma og nálgast þessar upplýsingar. Þetta eru m.a. 

viðfangsefni hugrænnar sálfræði sem sýnir fram á að skynjun og hugsun sé 

takmörkuð og ólík eftir einstaklingum. Hugræn ferli liggja því að baki 

námsgetu og námsröskunum. Nám og kennsla þarf að taka mið af þessum 

ferlum og skipuleggja þarf nám þannig að hver og einn geti þjálfast og styrkst 

á eigin forsendum (Roediger, 2013, bls. 1–3; Smith og Kosslyn, 2014, bls. 

208–238). 

Hagnýt atferlisgreining (applied behavior analysis) er undirgrein 

sálfræðinnar sem fæst við rannsóknir á atferli manna og dýra og leitast við að 

hagnýta ákveðin lögmál hegðunar. Atferlisgreining skoðar hegðun ávallt í 

sínum víðasta skilningi og nær hún til alls atferlis, máls, hugsunar og 

tilfinninga. Þá er reynt að skilja hegðunarmynstur allra lífvera, spá fyrir um 

hegðun og finna út hvernig hægt sé að hafa áhrif á hegðun og breyta henni 

(Behaviour Analysis Certification Board, 2020; Cooper, Heron, Heward, 

2014, bls. 23–35, 45–49). Markmiðið er að minnka óæskilega hegðun og 

styrkja æskilega eða eftirsóknarverða hegðun með velferð einstaklinga að 

leiðarljósi. Til þess að breyta hegðun er mikilvægt að skoða hvað veldur því 
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að hún sé endurtekin (Baer o.fl., 1968, bls. 91; Cooper o.fl., 2014, bls. 69). 

Samkvæmt atferlisgreiningu er hegðun lærð og henni stjórnað af áreitum úr 

umhverfinu. Atferlisfræðingar gera því kerfisbundnar rannsóknir á tengslum 

hegðunar við umhverfið. Áhersla er lögð á hlutlægar mælingar á sjáanlegri 

hegðun eða hreyfingu sem og áþreifanlegum afleiðingum hegðunar (e. 

response products) (Baer o.fl., 1968, bls. 91–92; Cooper o.fl., 2014, bls. 23–

49). Rannsóknir eru framkvæmdar í því umhverfi sem sýnileg hegðun á sér 

stað, t.d í kennslustofu eða inni á heimilum. Starf atferlisfræðings krefst 

mikillar nákvæmni og þjálfunar og eru niðurstöður mælinga mikið notaðar í 

ráðgjöf, íhlutun eða kennslu (Samtök um atferlisgreiningu á Íslandi [SATIS], 

2020). 

Atferlisgreining styðst við rannsóknarlíkan sem kallast virk skilyrðing. 

Í virkri skilyrðingu (e. operant conditioning) er hegðun skoðuð út frá 

styrkingarskilmála í þremur liðum (e. three-term contingency). Liðirnir þrír eru 

aðdragandi (áreiti), svörun (viðbragð, hegðun) og afleiðing. Rannsóknarsnið 

snúa að stjórnun hegðunar og íhlutun miðast að því að breyta aðdraganda 

hegðunar og breyta þar af leiðandi hegðun og afleiðingum hennar (Baer o.fl., 

1968, bls. 92; Cooper o.fl., 2014, bls. 61–62).  

Aðdragandi (e. antecedent) er það sem ,,kveikir“ ákveðna hegðun, það 

sem gerist áður en hún birtist. Afleiðing (e. consequence) er það sem gerist 

strax í kjölfar hennar. Afleiðingar geta verið annað hvort stykjandi eða 

refsandi. Þá er talað um jákvæða og neikvæða styrkingu (e. reinforcement) og 

jákvæða og neikvæða refsingu. Þegar orðið jákvætt er notað merkir það að 

eitthvað birtist og neikvætt þýðir þá að eitthvað er fjarlægt, hér er oft átt við 

áreiti sem birtist eða hverfur. Styrking þýðir einfaldlega að hegðun eykst og 

refsing að hún minnkar (Cooper o.fl., 2014, bls. 61–62).  

Með styrkingu (e. reinforcement) og styrkjum (e. reinforcers) er hægt 

að útskýra hvernig æskilegri og óskilegri hegðun getur verið viðhaldið af 

umhverfinu. Ef hegðun, ósækileg sem og æskileg, er styrkt hefur hún á 

einhvern hátt jákvæðar afleiðingar fyrir þann sem sýnir hegðunina og er þannig 

líkleg til að verða endurtekin. Á þennan hátt stjórnast öll hegðun af þeim 

hugsamlegu jákvæðu eða neikvæðu afleiðingum sem hún hefur (Cooper o.fl., 

2014, bls. 48–49, 63; Iwata og Dozier, 2008, bls. 3–6). 

Viðfangsefni hagnýtrar atferlisgreiningar eru fjölmörg. Þau eru t.d. 

uppeldi barna og unglinga og hegðunarvandi á heimilum og í skóla; þjálfun, 

kennsla og greining hjá einstaklingum með þroskaskerðingu og einhverfu; 
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tilfinningaörðuleikar og geðraskanir, ýmis fíknivandamál, margskonar 

endurhæfing; árangursstjórnun í fyrirtækjum og á stofnunum, öryggismál á 

vinnustöðum og svona má lengi telja (Cooper o.fl., 2014, bls. 39–40, 88; 

SATIS, 2020).   

Afbrigðasálfræði 

Áfanginn fjallar um algengustu flokka geðrænna vandamála, geðheilbrigði, 

aðbúnað geðfatlaðra, forvarnir og hvernig megi efla heilsu og verjast 

neikvæðum áhrifum andlegra erfiðleika (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, 

bls. 120). Í afbrigðasálfræði er lögð áhersla á hugmyndir, rannsóknir og 

kenningar í anda klínískrar sálfræði og heilsusálfræði. Afbrigðasálfræði nær 

þó óbeint inn á fleiri svið sálfræðinnar. 

Klínísk sálfræði (e. clinical psychology) er ein af kjarnagreinum 

sálfræðinnar. Hún hagnýtir lögmál og kenningar allra undirgreina hennar til að 

takast á við ýmsan vanda og veita meðferðir. Viðfangsefni rannsókna í 

klínískri sálfræði eru eðlileg og óeðlileg hegðun og orsakir, afleiðingar, 

birtingarmyndir og algengi ýmissa geðsjúkdóma og hegðunnarraskana; auk 

meðferða og virkni þeirra. Allt upptalið er svo skoðað með tilliti til erfða- og 

umhverfisþátta, einstaklings- og hópamunar og aldurs og aldursskeiðs (Nolen- 

Hoeksema, 2014 bls. Vii–xv). Dæmi um vandamál sem klínískir sálfræðingar 

vinna með og greina eru kvíða- og geðraskanir, svefn- og kynraskanir, orsakir 

og fylgikvillar líffræðilegra sjúkdóma, hegðunar- og námsörðugleikar, 

erfiðleikar í hjónabandi og svona má lengi telja (Nolen- Hoeksema, 2014, bls. 

Vii–xv). Greinin er mjög víðtæk þar sem klínískir sálfræðingar vinna á 

mörgum sviðum samfélagsins. Þeir vinna á sjúkrahúsum, öldrunarheimilum, 

einkastofum, hjá sveitafélögum, í kvennaathvörfum, fangelsum og hinum 

ýmsu meðferðarstofnunum. Þetta eru t.d. barna-, öldrunar-, skóla-, réttar-, 

íþrótta- og heilsusálfræðingar og þar fram eftir götunum, allt eftir því í hverju 

þeir sérhæfa sig (American Psychological Association [APA], 2020a; 

American Psychological Association [APA], 2020b).  

Heilsusálfræði (e. health psychology) fæst við rannsóknir á heilsu og 

heilsuhegðun fólks. Markmið hennar er að efla heilsu og minnka líkur á 

sjúkdómum. Með heilsu er átt við ástand algerrar vellíðunar, þá líkamlegrar, 

andlegrar og félagslegrar. Það er þó ekki endilega að vera laus við sjúkdóma 

heldur að líða vel og stuðla að heilbrigði og heilbrigðum lístíl. Heilsa felur 
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einnig í sér frið og öryggi einstaklinga, heilbrigðan þroska barna og umhverfi 

sem ýtir undir slíkt (Taylor, 2018, bls. 3; World Health Organization [WHO], 

1948, bls. 1). Í heilsusálfræði eru undirliggjandi þættir eða ástæður sjúkdóma 

og heilbrigðisvanda rannsakaðir til hlýtar. Þá eru könnuð áhrif sálfræðilegra, 

félagslegra, umhverfis- og erfðafræðilegra þátta á heilsu. Hvað hefur slæm eða 

góð áhrif á heilsu og hvernig heilbrigði er viðhaldið. Starf heilsusálfræðinga 

felst í því að stunda rannsóknir, sinna forvarnastarfi og fræðslu, gera mat og 

mælingar og sinna meðferðum. Rannsóknarniðurstöður í heilsusálfræði eru 

svo nýttar t.d. til að efla, eða hvetja til, heilsusamlegrar hegðunar og heilbrigðra 

matarvenja, sporna við hreyfingarleysi og minnka streitu og stress, ýta undir 

aukna notkun getnaðarvarna, leitast við að auka hreinlæti, koma í veg fyrir 

smitsjúkdóma, til að auka notkun bílbelta, efla tannheilbrigði, auka forvarnir 

gegn reykingum og þar fram eftir götunum (Taylor, 2018, bls. 3–5, 39).  

Þroskasálfræði 

Áfanginn þroskasálfræði sem fjallað er um í aðalnámskrá frá árinu 1999 fjallar 

um þroskakenningar, þroskafrávik, þroskahamlanir og rannsóknaraðferðir. 

Viðfangsefni kennslunnar eru líkams- og hreyfiþroski, persónuleikaþroski, 

vitsmuna- og siðgæðisþroski, greind, nám og námsörðugleikar, mál og 

máltaka, félagsmótun, sjálfsmynd og samband barna við foreldra og vini. Auk 

þess sem komið er inn á þunglyndis, geð-, kvíða og átraskanir hjá börnum. 

Viðfangsefni áfangans nær einungis yfir þroska barna og unglinga 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 115). 

Þroskasálfræði (e. developmental psychology) er sérstök undirgrein 

sálfræðinnar. Hún fæst við rannsóknir á því hvernig manneskjan breytist frá 

getnaði til grafar. Hún leggur áherslu á að skoða til hlítar hvert og eitt 

aldurskeið mannsævinnar. Hvaða breytingar verða á huga, heila og hátterni 

einstaklinga með tilliti til líkamlegs, vitsmunalegs, félagslegs og 

tilfinningalegs þroska (Santrock, 1997, bls. 6–11). Í þroskasálfræði er leitað 

svara við því hvort þroski sé samfelldur, stigbundinn eða óreglulegur, þar eru 

algengir þroskaferlar kortlagðir og einnig skoðuð frávik frá slíkum ferlum 

(Santrock, 1997, bls. 20–21). Mikil áhersla í rannsóknum í þroskasálfræði snýr 

að því að skilja hvort umhverfi eða erfðir spili stærra hlutverk í þroska og 

hvernig þessir þættir spila svo saman í gegnum allt æviskeiðið (Santrock, 1997, 

bls. 20–21).  
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Viðfangsefni þroskasálfræðinnar eru víðtæk. Þau ná inn á námssálfræði, 

klíníska sálfræði, félagssálfræði, atferlisfræði, talmeinafræði, lífeðlislega 

sálfræði, hugræna sálfræði og taugasálfræði (Santrock, 1997, bls. 45–48). 

Dæmi um algengar rannsóknir í þroskasálfræði eru til að mynda 

fósturrannsóknir, tvíburarannsóknir, klínískar rannsóknir og 

skyldleikarannsóknir (Aldís Unnur Guðmundssdóttir, 2007, bls. 72–96).  

Í þroskasálfræði eru skoðaðar sögulegar breytingar á uppvaxtar-

skilyrðum, fjölskyldumynstrum og foreldrahlutverkinu og kynntar þær 

mikilvægu uppgötvanir sem gerðar hafa verið í þeim efnum. Þar er bent á 

mikilvægi þess að hlúð sé að börnum í uppvexti þeirra og á mikilvægi 

tilfinningatengsla og örvunar fyrir eðlilegan þroska. Þannig sýnir 

þroskasálfræðin fram á að bernskuárin séu eitt mesta næmiskeiðið fyrir 

heilbrigðan þroska seinna meir (Aldís Unnur Guðmundssdóttir, 2007, bls. 12–

28). 

Þroskasálfræðin rannsakar nám barna frá fæðingu, máltöku, 

námserfiðleika og hvernig aukin þekking á fræðunum hefur breytt 

skólakerfinu. Þær kennsluaðferðir sem eru t.d. notaðar í dag eiga rætur sínar 

að rekja til rannsókna í þroskasálfræði. Mikilvægt framlag þroskasálfræðinnar 

til kennslu og uppeldis eru hugmyndir hennar um einstaklingsmiðað nám, 

nemendamiðun og mikilvægi námsumhverfis (Aldís Unnur Guðmundssdóttir, 

2007, bls. 16-48). Markmið þroskasálfræðinnar eru að auka þekkingu á þroska 

og uppeldi barna í samfélaginu og auka þannig velferð barna og lífsskilyrði 

fólks almennt (Aldís Unnur Guðmundssdóttir, 2007, bls. 12–16; Santrock, 

1997, bls. 13).  

Lífeðlisleg sálfræði 

Áfanginn fjallar um taugakerfið, uppbyggingu þess og starfsemi. Viðfangsefni 

áfangans ná yfir hormón, hugræna úrvinnslu, skynvillur, svefn, drauma, vímu 

af völdum lyfja og ýmsar forvarnir. Þar læra nemendur um líffræðilegar og 

lífeðlislegar undirstöður hegðunar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 

118). Í þessum áfanga koma við sögu hugmyndir lífeðlislegrar sálfræði, 

hugrænnar sálfræði og fíknisálfræði. 

Lífeðlisleg sálfræði (e. biopsychology) fæst við rannsóknir á 

líffræðilegum undirstöðum hegðunar. Þar er fjallað um þátt heilans og 

heilastarfsemi í hegðun og hugsun. Hún snýr að hlutverki hinna ýmsu 
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heilastöðva, boðskipta í taugakerfinu, áhrifa hormóna og erfðaþátta í hugsun, 

hegðun og sjúkdómum. Greinin rannsakar nám, athygli, minni og tilfinningar, 

uppbyggingu taugakerfisins og starfsemi tauga, skynjun skynfæra s.s. heyrnar, 

sjónar, lyktarskyns og jafnvægisskyns með tilliti til hugrænnar færni, hugsunar 

og hegðunar (Pinel, 2011, bls. 3). 

Lífeðlisleg sálfræði á rætur sínar að rekja til taugavísinda og tengist 

einnig hugfræði. Greinin skiptist í sex undirgreinar. Innan þeirra er mikil 

skörun svo starf lífeðlissálfræðinga er mjög fjölbreytt. Fyrsta greinin heitir 

lífeðlissálfræði (e. physiological psychology). Markmið hennar er að rannsaka 

tauga- og hormónastjórnun hegðunar með beinum áhrifum og í stjórnuðum 

tilraunaaðstæðum. Haft er áhrif á heilann með skurðaðgerðum eða rafmagni 

og í það notuð tilraunadýr. Önnur greinin er sállyfjafræði (e. 

psychopharmalogy) en hún rannsakar áhrif lyfja og annarra taugavirkra efna á 

heila og hegðun. Markmið hennar er að þróa meðferðarúrræði, lyf til meðferða 

og minnka misnotkun lyfja. Rannsóknarviðföng eru bæði menn og dýr. Þriðja 

undirgreinin er taugasálfræði (e. neuropsychology) en hún rannsakar áhrif 

skemmda í taugakerfinu á hugræna getu, skoðar eðlilega virkni heilans og ber 

hana saman við óeðlilega virkni hans. Hún skoðar t.d breytingar á hugrænni 

færni eftir slys, höfuðhögg, heilablóðföll, æxli og fleira. Fjórða greinin er 

sállífeðlisfræði (e. psychophysiology) en þar eru skoðuð tengsl lífeðlislegrar 

virkni og hugrænna ferla hjá mönnum. Dæmi um rannsókn er þegar fólk er sett 

í ákveðnar aðstæður sem vekja lífeðlisleg viðbrögð og mælt er svita, hjartslátt 

og blóðþrýsting. Fimmta greinin er hugræn taugavísindi (e. cognitive 

neuroscience) sem skoðar taugastjórnun hugsunar, eins og hugfræðin gerir. Þá 

er heililnn t.d. skoðaður í MRI skanna og séð hvaða svæði lýsast upp þegar 

glímt er við hin ýmsu sálfræðilegu próf eða verkefni. Að lokum, sjötta greinin 

er samanburðarsálfræði (e. comparative psychology) og þá eru ofantaldar 

mælingar allar skoðaðar eftir mismunandi dýrategundum. Viðfangsefnið er 

þróun, erfðir og aðlögun hegðunnar. Þar hefur t.d verið sýnt fram á að 

heilasvæðið drekinn sem hefur að gera með minni, rýmisgreind og ratvísi er 

stærri hjá sumum dýrategundum en öðrum. Þau dýr sem safna vetrarforða, 

grafa hann niður og sækja svo á veturna þurfa að nota heilasvæði mjög mikið. 

Slík dýr fæðast bæði með stærri dreka og styrkja hann svo með æfingu (Pinel, 

2011, bls. 11).   

 Rannsóknir í lífeðlislegri sálfræði eru í meginatriðum tvennskonar. Það 

eru annars vegar aðferðir sem notaðar eru til að skoða taugakerfið eins og 
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röntgen, tölvusneiðmynd, segulómun, jáeindaskönnun eða fMRI. Hins vegar 

eru það svo aðferðir sem notaðar eru til að rannsaka hegðun (Pinel, 2011, bls. 

102–107). Það eru oftast taugasálfræðileg próf en slík próf hafa gott 

forspárgildi og meta skynjun, áhugahvöt og hugræna virkni. Þau eru 

sérstaklega hönnuð til þess að mæla vitræna getu og vera næm á þætti 

hugrænnar starfsemi sem líklegastir eru til að skerðast við einhvers konar 

heilabilun. Prófin kanna þætti eins og minni og undirþættir þess, mál og tal, 

greind, athygli, einbeitingu, sjónræna úrvinnslu, hugrænan hraða og stýrifærni 

á borð við frumkvæði, áætlun, dómgreind og skipulagningu. Dæmi um slík 

próf eru greindarpróf, minnispróf og ýmis próf sem notuð eru til að meta 

framheilaskaða (Pinel, 2011, bls. 120–122).   

Hugræn sálfræði (e. cognitive psychology) á rætur sínar að rekja til 

hugfræðinnar (e. cognitive science) sem er ein af kjarnagreinum sálfræðinnar. 

Eitt af megin viðfagsefnum hugrænnar sálfræði er, eins lífeðlislegu 

sálfræðinnar, taugasálfræðileg próf. Greinin nýtir slík próf til að rannsaka 

hvaða hugrænu ferlar liggja að baki taugasjúkdómum á borð við Alzheimers 

og Parkinsons, geðsjúkdómum og taugaþroskaröskunum eins og athylgisbrests 

með ofvirkni, mótþróaþrjóskuröskun, námsröskunum og geðröskunum á borð 

við þunglyndi, kvíða og geðrofsjúkdóma (Smith og Kosslyn, 2014, bls. 49, 

297–320). 

 Megin markmið hugrænnar sálfræði er að rannsaka hugræna virkni eða 

það sem kallað er ,,.æðra hugarstarf“ og hvernig það hefur áhrif á líf 

einstaklinga í víðum skilningi. Æðra hugarstarf nær til allrar virkni 

einstaklingsins og alls sem hann gerir. Þá er átt við virkni sem hefur áhrif á 

andlegu hliðina og verkefni daglegs lífs. Þetta er ákveðið hugrænt ferli sem 

einstaklingar nota til að virka (fúnkera) í daglegu lífi, hvort sem það er í 

samskiptum við aðra, í vinnu, í umferðinni eða öðrum daglegum athöfnum. 

Þeir þættir sem standa að baki ,,æðri hugsun“ eru minni, athygli, tungumál, 

rökhugsun og ákvarðanataka. Æðri hugsun verður svo fyrir áhrifum frá 

skynjun, tilfinningum, hvötum og meðvitund einstaklinga (American 

Psychological Association [APA], 2018). Starf hugrænna sálfræðinga felst í 

því að skilja hvað er að gerast inni í huga fólks og hvaða ferli liggja að baki 

flóknum hugrænum aðgerðum. Þeir vinna við að kortleggja þessi hugrænu 

ferli, safna upplýsingum um þau og skilja hvað hafi áhrif á þau (APA, 2018). 

Mikilvæg uppgötvun byggð á þekkingu úr hugrænni sálfræði er meðferðin 
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hugræn atferlismeðferð (HAM) en hún er þekkt og gagnreynd meðferð við 

kvíða- og lyndisröskunum (Smith og Kosslyn, 2014, bls. 322, 526–529). 

Fíknisálfræði (e. the psychology of addiction) fæst við rannsóknir og 

klíníska vinnu tengda fíknihegðun og fíkniröskunum. Greinin leggur áherslu á 

rannsóknir á algengi, eðli, orsökum og meðferðum fíknivanda (American 

Psychological Association [APA], 2020c). Þegar talað er um fíkn beinist oft 

athyglin að vímuefnafíkn, en fíkn getur einnig verið skilgreind sem ákveðið 

hegðunarmynstur. Það lýsir sér sem áráttukennd endurtekin hegðun þrátt fyrir 

neikvæð áhrif hennar á líf einstaklings, t.d. líffræðilegt eða andlegt heilsufar 

(Grant, Potenza, Weinstein og Gorelick, 2010, bls. 1; Griffiths, 2009, bls. 191–

192). Dæmi um slíka fíkn getur verið spilafíkn, matarfíkn, klámfíkn, tölvufíkn 

o.s.frv. 

Fíkn er skilgreind sem krónískur sjúkdómur og flokkaður sem slíkur í 

ljósi þess að sjúkdómurinn er ,,ólæknandi“. Fíkill þarf því að læra að lifa með 

sjúkdómnum (Thombs, 2006, bls. 48–49). Fíkn er sjúkdómur með félagslegar, 

líffræðilegar, sálfræðilegar og umhverfistengdar orsakir. Allir framangreindir 

þættir spila hlutverk í því hvernig fíkn þróast og hvernig og hvort henni sé 

viðhaldið (Thombs, 2006, bls. 19–36).  

Fíkn hefur tengsl við erfðir, sumir eru því útsettari fyrir því að þróa með 

sér fíkn en aðrir. Þá er talið að u.þ.b. helmingur hættunnar á því að þróa með 

sér fíkn sé líffræðilegur. Fíknisjúkdómar eru oft sagðir vera heilasjúkdómar. 

Ástæða þess er sú að endurtekin fíknihegðun veldur breytingum á byggingu og 

starfsemi heilans sem leiðir svo til sjúklegrar fíknar. Breytingarnar tengjast 

virkni taugakerfisins, t.d. taugboðefninu dópamíni og því sem kallað er 

umbunakerfi heilans. Breytingarnar hafa áhrif á minni einstaklinga, þeir verða 

hvatvísari en ella og hafa skerta sjálfstjórn og dómgreind. Þessar breytingar 

leiða svo af sér sjúklega þörf fyrir vímuefni, eða atferli sem veitir vellíðan 

(fíknihegðun), en á sama tíma minnkaða getu til að hafa hemil á slíkri hegðun 

þrátt fyrir endurteknar tilraunir og mikinn vilja til að stöðva sig. Þó svo sumir 

einstaklingar séu útsettari fyrir því að þróa með sér fíknisjúkdóm er það 

neyslan sem skapar sjúkdóminn. Hann einkennist því og orsakast í senn af 

notkuninni eða athöfninni sjálfri, s.s. endurtekinni inntöku efna eða 

ávanabindandi hegðun (APA, 2020c; Grant o.fl., 2010, bls. 1; Thombs, 2006, 

bls. 37–49). Þrátt fyrir stóran þátt líffræðinnar og erfða í fíknihegðun, skapast, 

þróast og viðhelst fíkn einstaklinga í samspili við sálfræðilega þætti t.d. streitu 

og áföll, félagslega þætti eins og hegðun fjölskyldu og vina þegar kemur að 
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vímugjöfum og ýmsum umhverfisþáttum á borð við aðgengi að vímefnum og 

kostnað þeirra. Þó svo að erfðir segi til um það hversu útsettir einstaklingar eru 

fyrir því að þróa með sér fíkn eru það þættir eins og umhverfi og 

persónueiginleikar einstaklinga sem hafa svo með það að gera hvort þeir verði 

fíklar eða ekki (Thombs, 2006, bls. 6–9 og 162–169).  

Sálfræðingar sem vinna með fíklum eru klínískir sálfræðingar. Starf 

þeirra felst í því að meðhöndla fíknihegðun og fylgikvilla hennar. Fíkn er 

algengari meðal þeirra sem kljást við geðraskanir, en þá er átt við 

lyndisraskanir, kvíðaraskanir og geðrofssjúkdóma. Aftur á móti geta 

geðsjúkdómar bæði verið undanfarar og afleiðing vímuefnanotkunar (Thombs, 

2006, bls. 106–108). 

Greind, félags- og persónuleikasálfræði 

Áfanginn fjallar um hugmyndir félagssálfræði, persónuleikasálfræði og 

hugtakið greind. Þar eru atferli, hugsun og viðhorf skoðuð með tilliti til þessara 

þriggja þátta. Nemendur læra um staðalmyndir, fordóma, 

persónuleikagreiningar, persónuleikapróf, hegðun fólks í félagslegu samhengi 

og margt fleira. Hugtakið greind er kynnt og fjallað er um greindarmælingar 

og ýmis álitamál tengdum þeim (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 

118). Áfanginn byggir því í grunninn á félags- og persónuleikasálfræði sem 

eru tvær sjálfstæðar undirgreinar sálfræðinnar. Viðfangsefnin tengjast og spila 

saman. Báðar greinarnar má tengja við hugtakið greind.  

Félagssálfræði (e. social psychology) er vísindagrein sem fæst við 

rannsóknir á félagshegðun fólks; hvernig samfélög og umhverfi hafa áhrif á 

hugsun, hegðun og líðan fólks. Þar er fyrst og fremst áhersla á að skoða hvernig 

fólk hagar sér í samskiptum við aðra, hvernig það hugsar, tengist og hefur áhrif 

á hvort annað. Þá er leitast við að skilja, skýra og spá fyrir um mannlega 

hegðun í félagslegu samhengi (American Psychological Association [APA], 

2020d; DeLamater og Myers, 2011, bls. 3). Viðfangsefni félagssálfræði eru til 

dæmis ímynd (bls. 15), staðalmyndir (bls. 64), sjálfsmynd (bls. 121), viðhorf 

(bls. 144), fordómar (bls. 162), fortölur (bls. 197), ákvarðanataka (bls. 317), 

undanlátssemi (bls. 289), hlýðni (bls. 217, 292), hópþrýstingur og hóphegðun 

(bls. 286–294) (DeLamater og Myers, 2011). 

Félagssálfræðin leitar svara við spurningum eins og: Af hverju eru sumir 

áhrifaríkir leiðtogar en aðrir ekki? Hvað einkennir fólk með sannfæringarkraft? 
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Af hverju hafa staðalmyndir áhrif á líf fólks? Og af hverju fylgja sumir 

,,normum“, lögum og reglum samfélagsins á meðan aðrir ganga gegn þeim? 

Listinn yfir þær spurningar sem félagssálfræðin reynir að svara er ekki 

tæmandi; hún skoðar líka áhugaverð efni eins og ástina, skilnaði, samvinnu, 

mikilvæg tímamót í lífi fólks, hvernig fólk er dæmt eftir útliti sínu og margt 

fleira (DeLamater og Myers, 2011, bls. 2).  

Megin áherslur í rannsóknum félagssálfræðinnar snúa helst að hópum, 

meðal annars að því hvernig hópar hafa áhrif á einstaklinginn, hvernig 

einstaklingurinn hefur áhrif á hópa og svo hvernig hópar hafa áhrif á aðra hópa 

(DeLamater og Myers, 2011,bls. 3–4). Félagssálfræðin vekur áthygli á því að 

ef áhersla er lögð á rétta áhrifaþætti í umhverfinu er hægt í flestum tilfellum að 

stjórna hegðun fólks, en þetta á sérstaklega við um hópa. Dæmi um 

áhugaverðar rannsóknir á slíku eru rannsóknir á fylgispekt (t.d. Zimbardo, 

Hanley, Banks og Jaffe, 1971 og Milgram, 1963). Fylgispekt er sú tilhneiging 

fólks að samræma trú sína, viðhorf og hegðun við umhverfi sitt, við þá hegðun, 

trú eða viðhorf sem aðrir sína. Þetta getur verið í formi félagslegs þrýstings eða 

áhrifa á eitthvað ómeðvitað innra með einstaklingnum. Félagssálfræðin sýnir 

fram á að einstaklingurinn er einhverskonar hjarðdýr, hann vill falla inn í 

hópinn eða fjöldann og hefur tilhneigingu til þess að láta undan hópþrýstingi. 

Flestir breyta mati sínu eða hegðun eftir því sem meiri hluti hópsins samþykkir 

(DeLamater og Myers, 2011, bls. 289–294). Þau svið sem hafa áhrif á eða 

verða fyrir áhrifum félagssálfræðinnar eru atferlisfræði, auglýsingasálfræði og 

persónuleikasálfræði (DeLamater og Myers, 2011, bls. 12–17, 142, 202). 

Persónuleikasálfræði (e. Personality psychology) fæst við rannsóknir á 

persónuleika og breytileika hans milli einstaklinga. Hugtakið persónuleiki 

vísar til einstaklingsmunar í hugsunar- og hegðunarmynstri, greind, 

skynjunum, tjáningarformi, hvötum, tilfinningum og almennu geðslagi 

(American Psychological Association [APA], 2020e). Persónuleiki lýsir þó 

ekki einstökum þáttum heldur er hann safn sálrænna þátta og ferla sem vinna 

saman, mynda skapgerð, einkennandi hegðun og reglubundið 

hegðunarmynstur einstaklings. Einstaklingsmunur er skýrður með ólíkri 

samsetningu þessara þátta. Sumir einstaklingar eru líkir hverjum öðrum á 

meðan aðrir eru ólíkir. Þáttum persónuleikans er oft lýst með lýsingarorðum 

sem raðast á tvo andstæða póla, eins og þegar manneskja er einræn eða 

mannblendin, feimin eða málglöð, æst eða róleg o.s.frv. Lýsingin á við um þá 
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þætti sem eru ráðandi í persónuleika manneskjunnar almennt, eða þá þætti sem 

lýsa hegðun hennar í flestum aðstæðum (Larsen og Buss, 2008, bls. 4–6).  

Rannsóknir á persónuleika snúa helst að því að skoða hvernig hann er 

saman settur af ólíkum þáttum. Hvað þættirnir séu margir, hvort tengsl séu 

þeirra á milli og hvað hafi áhrif á birtingarmynd þeirra (Larsen og Buss, 2008, 

bls. 6, 57–58). Í dag hefur verið þróað nokkuð viðurkennt persónuleikapróf 

sem kannar þá þætti sem taldir eru vera undirstaða persónuleikans. Prófið 

kallast fimm þátta líkanið eða ,,the big five“ og gengur út frá því að grunnþættir 

persónuleikans séu fimm talsins: úthverfa (e. extraversion), samvinnuþýði (e. 

aggreableness), samviskusemi (e. conscientiousness), taugaveiklun (e. 

neuroticism) og víðsýni (e. openness to experience). Hver og einn þáttur 

skiptist í tvo andstæða póla sem lýsa þeim eiginleikum sem þátturinn felur í 

sér (Larsen og Buss, 2008, bls. 83–89). Ýmis persónuleikapróf sem byggja á 

fimm þátta líkaninu hafa verið aðlöguð að vinnumarkaðnum og eru notuð til 

að velja starfsmenn eftir eiginleikum þeirra (Larsen og Buss, 2008, bls. 124–

134).  

Rannsóknir á því hvernig þættir persónuleikans hafa áhrif á líf fólks sýna 

fram á að ólíkir þættir eða samsetning þeirra geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif 

á einstaklinga og líf þeirra (Larsen og Buss, 2008, bls. 88–89 og 137–166). 

Þegar skoðaðir eru ákveðnir þættir sem hafa jákvæð áhrif á heilsu kemur í ljós 

að mikil samviskusemi, jákvæð tilfinningaviðbrögð og lítil ýgi, spá jákvætt 

fyrir um heilsu og langlífi. Þá hefur samviskusemi einnig besta forspárgildið 

fyrir um gott gengi í skóla og vinnu. Aftur á móti hafa þættir eins og 

áhættusækni, hvatvísi og mikil tilfinningasemi verið tengd fíkn eða misnotkun 

á áfengi, tilfinnigaröskunum, skilnaði og lakari samskiptum í hjónaböndum og 

á þetta sérstaklega við ef einstaklingar eru einnig lágir á þáttum eins og 

viðkunnanleika og samviskusemi (Larsen og Buss, 2008, bls. 137–166).  

Félagssálfræði og persónuleikasálfræði eru nátengdar greinar þar sem 

persónuleiki og umhverfi eiga í gagnvirku sambandi. Persónuleikinn hefur 

áhrif á hegðun og í kjölfarið þær aðstæður sem einstaklingur sækir í (tengist 

félagsskap, tómstundum, atvinnu o.þ.h.). Umhverfið hefur svo áhrif á það 

hvernig persónuleikinn birtist. Til dæmis kjósum við ákveðið umhverfi eða 

ákveðinn félagsskap fram yfir annan. Viðmót okkar kallar svo fram ólík 

viðbrögð frá umhverfinu. Ef einstaklingur hefur ákveðna sýn á persónuleika 

einhvers annars getur það valdið því að framkoma hans laði fram þau einkenni 

sem hann væntir. Með ýgi fá einstaklingar til að mynda ýgt svar. Ef 
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einstaklingar kalla fram tilfinningaleg viðbrögð annarra getur það valdið 

tilfinningalegum viðbrögðum hjá þeim sjálfum (jákvæðum eða neikvæðum). 

Persónuleiki hefur því áhrif á aðlögun einstaklinga að umhverfi sínu, hvort sem 

umhverfið er hugræns eðlis, efnislegt eða félagslegt (Larsen og Buss, 2008, 

bls. 4–8). 

Fötlun, áföll og öldrun 

Áfanginn fötlun, áföll og öldrun fjallar um þá þætti sem nafnið gefur til kynna. 

Áfanganum er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hluti tekur til áhrifa fötlunar á 

sjálfsmynd, líf einstaklinga og fjölskyldu þeirra. Næsti fjallar um áföll, 

áfallastreitu, kreppu, kvíða og sorg. Þriðji snýr að öldrun og þá hnignun heilsu 

sem á sér stað með auknum aldri (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999b, bls. 

118). Áfanginn byggir á hugmyndum lífeðlislegrar sálfræði, hugrænnar 

sálfræði, þroskasálfræði og klínískrar sálfræði.  

Dæmi um það hvernig fræðin tengjast áfanganum er að fötlun og öldrun 

snúa bæði að líffræðilegum og hugrænum skerðingum. Báða þætti má skýra 

með hugmyndum þroskasálfræðinnar þar sem viðfangsefni hennar ná til 

fósturþroska, þroskahömlunar, einhverfu, heyrnaskerðingar, máls og 

talörðuleika á fyrri stigum þroskans. Á seinni stigum þroska fjallar hún um 

líðan, lífsstíl, félagslegt umhverfi, umönnun, sorg og þær hugrænu og 

líffræðilegu breytingar sem eiga sér stað (t.d. í alzheimer og parkinsons). 

Klínísk sálfræði hefur svo að gera með það hvernig sjálfsmynd þessa hóps 

getur mótast á neikvæðan hátt vegna hugmynda og viðhorfa samfélagsins. Auk 

þess vinnur hún með afleiðingar þess álags sem fylgir báðum hópum bæði fyrir 

einstaklingana sjálfa og aðstandendur þeirra (sjá viðfangsefni undirgreina í 

fyrri umfjöllun). 

Aðrar undirgreinar sálfræðinnar 

Dæmi um fleiri undirgreinar sálfræðinar eru: íþróttasálfræði, réttarsálfræði og 

auglýsingasálfræði.  

Íþróttasálfræði (e. sports psychology) beitir vísindalegum aðferðum við 

að rannsaka fólk og hegðun þeirra við íþróttaiðkun (Tenenbaum, Morris, 

Hackfort, Filho, 2013, bls. 67–68). Íþróttasálfræðingar vinna með þjálfurum, 

íþróttamönnum eða liðum í allskonar íþróttagreinum. Þeir sjá um að efla 
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frammistöðu og heilsu einstaklinga og liða, hafa yfirsýn með endurhæfingu 

eftir meiðsli og sinna ýmiskonar fötlunum. Starf þeirra felst þó helst í því að 

sinna sálfræðilegum greiningum, mati og meðhöndlun geðræns vanda, 

þunglyndis, kvíða, átröskunar, fíknivanda, áfallaröskunum og fleiru slíku 

(Weir, 2018; Brewer 1998, bls. 91-96; Danish, Petipas og Hale, 1993, bls. 352–

354; Tenenbaum o.fl., 2013, bls. 67–69). Dæmi um um viðfangsefni 

íþróttasálfræðinga eru hvernig hugrænir og lífeðlislegir þættir hafa áhrif á 

líkamsrækt. Þeir skoða tengsl andlegrar og líkamlegarar heilsu og hvernig 

hvatning og persónuleikaþættir hafa áhrif á árangur. Auk þess vinna þeir með 

þætti sem snúa að því að efla samskipti og hópavinnu í íþróttum, ásamt því að 

vinna með tilfinningar, álag, streitu, kvíða, kulnun, ofþjálfun og brottfall úr 

íþróttum (Tenenbaum o.fl., 2013, bls. 70). 

Réttarsálfræði (e. Forensic psychology) byggir á rannsóknum sem 

tengjast hugsun og hegðun mannsins með tilliti til réttarvörslukerfisins s.s. 

lögreglu, saksóknara, dómstóla og fangelsiskerfisins. Greinin hagnýtir 

sálfræðilegar kenningar, rannsóknir og aðferðir við meðferð dóms- og 

afbrotamála. Rannsóknir í réttarsálfræði snúa að réttarkerfinu sjálfu, rekstri 

þess, afbrotamönnum, fórnalömbum og vitnum (Fulero og Wrightsman, 2008, 

bls. 1-2; Howitt, 2006, bls. 5; Jón Friðrik Sigurðsson og Gísli H. Guðjónsson, 

2009, bls. 8). Réttarsálfræðingar starfa við almenna ráðgjöf, mat, greiningar og 

meðhöndlun geðsjúkdóma. Til dæmis sinna þeir andlegri heilsu 

lögreglustéttarinnar, meðhöndlun fanga á meðan á fangelsisvist stendur og eftir 

hana og starfa á meðferðastofnunum fyrir fórnarlömb (Howitt, 2006, bls. 3). Í 

ljósi þess að fangar eru líklegri en aðrir hópar fólks til að stríða við 

geðheilbrigðisvanda er starf sálfræðinga sérstaklega mikilvægt innan 

fangastofnanna. Þá er geðrænn vandi, fíknivandi og áfallastreituröskun 

töluvert algeng meðal fanga, auk hárrar tíðni sjálfsvíga (Bronson og Berzofsky, 

2017, bls. 4-10; House of Commons Committee of Public Accounts, 2017, bls. 

13–16; Þorlákur Morthens o.fl., 2019, bls. 5).  

Hér verða svo gefin dæmi um tengsl réttarsálfræðinnar við aðrar 

undirgreinar sálfræðinnar. Kenningar hugrænnar sálfræði eru hagnýttar innan 

réttarsálfræðinnar. Hugræna sálfræðin hefur að gera með mat á hugsun og 

skynjun heilans. Hvernig meta eigi t.d. áreiðanleiki vitna í sakamálum, hvernig 

meigi ráðskast með minningar fórnalamba eða sjónarvotta og jafnvel koma inn 

fölskum minningum (Lu, 2015; Howitt, 2006, bls. 2–5; Smith og Kosslyn, 

2014, bls. 234, 566). Félagssálfræði hefur að gera með rannsóknir á umhverfi, 
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hegðun og viðbrögðum afbrotamanna, fórnalamba, kviðdóms og vitna. Þá m.a. 

af hverju saklausir menn játa á sig glæpi annarra, hvað getur útskýrt hegðun 

lygara, virkni lygamæla og hvernig megi beita blekkingum innan umhverfis 

réttarsálfræði (Lu, 2015; Kassin og Kovera, 2012, bls. 753–756). 

Persónuleikasálfræði rannsakar algenga persónueiginleika glæpamanna. Hún 

sýnir fram á að ýmsar persónuleikaraskanir hafa verið tengdar við aukna 

ofbeldishegðun, kynferðisafbrot og jafnvel morð (Vinkers o.fl., 2011, bls. 

307–311). 

Auglýsingasálfræði (e. Advertising psychology) er undirgrein 

sálfræðinnar sem einnig er þekkt sem markaðssálfræði eða neyslusálfræði. 

Auglýsingasálfræði fæst við rannsóknir á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

markaðssetningu og neysluhegðun fólks. Greinin leitast við að nýta þekkingu 

sálfræðinnar til þess að búa til auglýsingar sem ná á sem áhrifaríkastan máta 

til neytenda með það markmið að auka sölutölur. Hlutverk auglýsinga er að 

reyna að sannfæra ákveðinn markhóp eða neytendahóp um að kaupa eða nota 

ákveðna vöru eða þjónustu. Auglýsingar eru birtar á fjölbreyttan hátt, til að 

mynda á hinum ýmsu miðlum, í sjónvarpi, á netinu, í tímaritum og í útvarpi 

(Clay, 2002; DeLamater og Myers, 2011, bls. 202–209, 315–316; Slade, 2002, 

bls. 157–159).  

Auglýsingasálfræðingar starfa við að þróa vörur og þjónustu fyrir hin 

ýmsu fyrirtæki. Rannsóknir þeirra snúa að því að kanna markaðinn, þ.e. óskir, 

þarfir og langanir neytenda. Niðurstöðurnar nota þeir svo við markaðssetningu 

og til að sannfæra neytendur um að kaupa vöru eða þjónustu (Clay, 2002). 

Hugmyndafræði auglýsinga kemur mikið úr atferlisfræði, félagssálfræði og 

hugrænni sálfræði. Hugræn sálfræði hefur t.d. að gera með það hvernig 

söluaðilar þurfa að fanga athygli neytenda því til að auglýsing hafi áhrif verður 

hún fyrst að ná athygli neytandans. Athygli og minni einstaklinga skiptir máli 

ef selja á vöru. Þá eru kunnugleiki, væntingar, tilfinningar og áhugi eitthvað 

sem grípur athygli neytenda frekar en annað. Það að vekja svo 

tilfiningaviðbragð eins og reiði, hræðslu eða sorg hjá neytendanum fangar 

athygli hans svo ennfremur (Collin o.fl., 2016, bls. 232–239; Smith og 

Kosslyn, 2017, bls. 157, 350–353; Slade, 2002, bls. 158). Atferlisfræðin 

blandast við hugmyndir hugrænu sálfræðinnar um athygli, þar sem hún skoðar 

undanfara, s.s. hvað það er sem virkjar atferli og beinir því í farveg. Ef það er 

fundið út er auðvelt að ná til neytenda (Cooper o.fl., 2014, bls. 78; Smith og 

Kosslyn, 2014, bls. 350-351; Slade, 2002, bls. 158). Félagssálfræðin hefur svo 
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sýnt fram á það að vera viðkunnanlegur og aðlaðandi selur. Okkur líkar betur 

við fallegt fólk við fyrstu sýn, frekar en þann sem við teljum óaðlaðandi. Þeir 

sem kynna eða leika á einhvern hátt í auglýsingu ættu því að vera 

viðkunnanlegir og aðlaðandi. Þetta tvennt hefur svo verið tengt við það að 

neytandi sýnir auglýsingu meiri athygli og finnst hún jafnvel meira 

sannfærandi en ella (DeLamater og Myers, 2011, bls. 202–209). 

Félagssálfræðin hefur einnig sýnt fram á að þegar fyrirtæki nær að sannfæra 

marga um að kaupa vöruna sína, eykst sala hennar. Það sem verður 

eftirsóknarvert fyrir fjöldann verður það líka fyrir einstaklinga. Margar 

auglýsingaherferðir ganga t.d. út á það að selja ákveðin vörumerki sem eru 

tengd við eftirsóknarverða ímynd eða vinsælan lífsstíl sem er viðurkenndur af 

meirihlutanum (DeLamater og Myers, 2011, bls. 289).  

 

1.3 Samantekt 

Ofangreind umfjöllun sýnir hve mikil tengsl eru milli námskrárgerðar og 

hugmynda sálfræðinnar. Þessi tengsl má vel greina í núgildandi aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011). Ef litið er til grunnþáttanna sex: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og einnig 

þeirri lykilhæfni sem námskráin skilgreinir sem markmið innan hvers 

grunnþáttar, má segja að þetta séu allt viðfangsefni sálfræðinnar (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 31–32). Lykilhæfni er hæfni á borð við tjáningu, 

vísindalæsi, gagnrýna hugsun, hæfni til samskipta og samvinnu en þetta eru 

einmitt þeir þættir sem sálfræðin þjálfar og kennir (Halonen o.fl., 2003, bls. 

196; Roberts o.fl., 2015, bls. 1). Hugmyndir og viðfangsefni sálfræðinnar eru 

því mögulega bæði undirbygging námskrárhugmynda og að mörgu leyti 

markmið í kennslu.  

Sálfræðinám er mjög hagnýtt nám þar sem það nýtist öllum nemendum 

óháð þeirri námsleið sem þeir velja í framhaldsskóla (Halonen o.fl., 2003, bls. 

196; Embætti landlæknis, 2019, bls. 4; Roberts, Heritage og Gasson, 2015, bls. 

1). Sérstaklega vegna þess að sálfræðin stuðlar að almennri færni einstaklinga 

til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs. Þó er slíkt nám ekki ætlað 

öllum framhaldsskólanemum heldur bara þeim sem velja að læra sálfræði ef 

hún er á annað borð á námsframboði skóla. Sálfræði var með vel skilgreinda 

stöðu í eldri námskrá frá árinu 1999 en hefur fremur óskilgreinda stöðu í 
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núgildandi námskrá framhaldsskólanna. Í dag árið 2020 er sálfræði námsgrein 

sem skólar hafa val um að kenna og geta í rauninni sleppt úr námsframboði 

sínu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999a; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011). Því er spurt hver er staða sálfræðikennslu í framhaldsskólum eftir 

námskrárbreytingar? Hvaða skólar kenna sálfræði þegar þetta er skrifað? 

Hvaða sálfræði kenna þeir? Og hverjir eru að læra sálfræði og hverjir kenna 

sálfræði? 
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2. Gögn og aðferð 

Til rannsóknarþýðisins teljast allir skólar á lista Menntamálastofnunar. Þetta 

eru samtals 38 skólar og í þessum skólum voru 20.773 nemendur skólaárið 

2018-2019. Í hópi nemenda eru heldur fleiri drengir (10.666) en stúlkur 

(10.107). Nýrri upplýsingar um nemendafjölda liggja ekki fyrir að svo stöddu 

en gert er ráð fyrir því að nemendafjöldi skólanna sé nokkuð svipaður milli ára 

(Hagstofa Íslands, 2019b). 

Við skilgreiningu á rannsóknarþýði var horft til allra skóla á Íslandi sem 

bjóða uppá kennslu á framhaldsskólastigi. Skólar á þessu námsstigi eru ýmist 

fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar og 

verkmenntaskólar, hússtjórnarskólar, listaskólar eða tækniskólar. Alls eru 38 

slíkir skólar tilgreindir á vefsíðu Menntamálastofnunnar (Menntamálastofnun, 

e.d.). Vefsíða Hagstofu tilgreinir nokkra skóla til viðbótar sem mætti kalla 

snyrti-, dans- og listaskóla en um námskrár þessara skóla fást takmarkmaðar 

upplýsingar og voru þeir því ekki taldir með (Hagstofa Íslands, 2019b). 

Í úrtaki lentu 30 skólar, allt skólar sem bjóða upp á bóknám til 

stúdentsprófs á framhaldsskólastigi árið 2019-2020. Utan úrtaksins lentu til 

dæmis hússtjórnarskólar, listaskólar og tækniskólar. Úrtakið samanstóð af 84 

prósentum allra nemenda á framhaldsskólastigi. Alls voru í úrtakinu 18.010 

nemendur og af þeim voru stúlkur (9.327) fleiri en drengir (8.683).   

Megingagnaöflun stóð frá janúar 2020 til lok febrúar 2020. Í fyrstu 

atrennu voru skráðar grunnupplýsingar um sálfræðikennslu sem aðgengilegar 

voru á vefsíðum skólanna. Því næst var haft samband við skólana og rætt við 

lykilaðila sem veitt gátu ýmsar viðbótarupplýsingar. Þessara upplýsinga var 

aflað með því að hringja á skrifstofu allra skólanna og óska eftir samtali við 

áfanga-, sviðs- eða brautarstjóra félagsgreina. Ef ekki var unnt að ræða við 

slíkan aðila var beðið um samtal við annan innan skólans sem gat gefið 

upplýsingar um skipulag sálfræðikennslu og fjölda nemenda í sálfræði við 

skólann. Viðmælendur úr símaviðtölum voru þannig jafn margir og skólarnir 

eða 30 talsins. Þeir voru flestir áfanga-, sviðs- eða brautastjórar innan 

félagsgreinabrauta en nokkrir voru aðstoðarskólameistarar, skólameistarar eða 

jafnvel sálfræðikennarar.  
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Leitast var við að fá fram og staðfesta eftirfarandi upplýsingar: 

• Sýnilegir áfangar voru listaðir upp fyrir hvern skóla. Viðmælendur voru 

beðnir um að staðfesta upplýsingar um hvaða áfangar væru í boði og 
beðnir um að bæta við ef þess þurfti. 

• Eru forkröfur fyrir áfangann, þá hverjar? 

• Hvenær er áfanginn kenndur? Er hann í boði á þessu skólaári, er hann 

hættur eða ekki í boði á þessari önn? 

• Nemendafjöldi í sálfræðikennslu á þessu skólaári (2019-2020), fenginn 

í hverjum áfanga fyrir sig þegar við á. 

• Er grunnkennslubók í áfanganum eða er áfanginn skipulagður með efni 
frá kennara? 

• Listaðar voru upp algengustu námsbrautir sem gera kröfu um sálfræði 

og þar spurt hvort áfanginn væri tilgreindur sem skylda eða val á 

brautunum, ef ekki á hvaða brautum annars? 

Auk þess að safna upplýsingum um hvern skóla var haft samband við kennara 

sem sinna kennslu í sálfræði á framhaldsskólastigi. Nöfn og netföng flestra 

reyndust vera aðgengileg á vefsíðum skólanna og voru þær upplýsingar 

staðfestar eða leiðréttar í símaviðtölum við hvern skóla. Í framhaldinu var send 

stutt könnun á kennarahópinn til að afla nánari upplýsinga um bakgrunn 

sálfræðikennara við framhaldsskólana. Nánar tiltekið var í könnuninni spurt 

um kyn, aldur, starfsaldur og menntun. Könnunin var framkvæmd með Google 

forms, hún var send á 45 kennara og fengust svör frá 28 þeirra. Engra 

persónugreinanlegra upplýsinga var aflað og ekki skráð í hvaða framhaldsskóla 

viðkomandi kennari starfar. 

 Upplýsingar um lærdómsviðmið sálfræðiáfanga voru fengnar á 

námskrárvef mennta- og menningarmálaráðuneytisins, námskrá.is. Þetta er 

lokað vinnusvæði fyrir framhaldsskóla. Notendur með aðgang að þessu 

vinnusvæði senda þar inn áfanga- og námsbrautarlýsingar til ráðuneytisins, ef 

ráðuneytið samþykkir lýsinguna verður hún hluti af námskrá. Til eru margar 

lýsingar af sömu áföngum þar sem hver og einn skóli getur sent inn sína eigin 

áfangalýsingu. Allar áfangalýsingar sem þar safnast fyrir geta skólar svo nýtt 

sín á milli (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016, bls. 13–17). 
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3. Niðurstöður 

3.1 Allir framhaldsskólar með tilliti til 

kynjahlutfalls og bóknáms 

Tafla 1 sýnir hvernig fyrsta úrtakið var valið. Taflan sýnir alla starfandi 

framhaldsskóla á Íslandi á skólaárinu 2019-2020 eftir því hvort þeir kenna 

sálfræði eða ekki. Þar kemur fram nemendafjöldi og kynjaskipting hvers skóla, 

auk upplýsinga um hvort þeir bjóði upp á hefðbundið bóknám til stúdentsprófs 

og hve stórt hlutfall nemenda skólans séu drengir.  

  Alls bjóða 30 skólar uppá hefðbundið bóknám og 29 skólar uppá 

sálfræðikennslu. Menntaskólinn við Sund er eini skólinn sem býður upp á 

hefðbundið bóknám en enga sálfræðikennslu. Menntaskólinn á Ásbrú hefur 

sálfræðikennslu í námsframboði sínu en hefur ekki enn hafið slíka kennslu 

(hyggst gera það seinna á árinu 2020) og því fellur hann undir skóla sem kenna 

sálfræði í töflu 1.  

Samantekt upplýsinga í töflu 1 sýnir að í skólum sem bjóða 

sálfræðikennslu eru 17.357 nemendur, þar af er hlutfall stúlkna hærra (52%) 

en drengja (48%). Í skólum sem bjóða ekki upp á sálfræðikennslu eru 3.416 

nemendur og af þeim er hlutfall drengja (67%) hærra en stúlkna (33%). Þar 

vegur Tækniskólinn mest með 2.236 nemendur sem eru rúm 65% af þessum 

3.416 nemendum. Í þeim skóla eru 79% nemenda drengir. Ef Menntaskólinn 

við Sund er ekki reiknaður með þessum skólum sem bjóða ekki upp á sálfræði, 

þar sem hann sker sig mjög úr, væri hlutfall drengja í þessum skólum 81% í 

stað 67% sem þýðir að stúlkur væru þá ekki nema 19% af nemendum þeirra 

skóla sem ekki kenna sálfræði. 
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Tafla 1Error! Reference source not found. Allir framhaldsskólar í þýðinu með tilliti til fjölda 

og kynjahlutfalls nemenda skólaárið 2018-2019 og hvort þeir bjóða upp á bóknám til 

stúdentsprófs og sálfræðikennslu.  

 Kyn    

Skólar sem kenna sálfræði Drengir Stúlkur Fjöldi Bóknám KK% 

Borgarholtsskóli 740 436 1.176 Já 63% 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 648 417 1.065 Já 61% 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 527 362 889 Já 59% 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 300 214 514 Já 58% 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 119 92 211 Já 56% 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 457 358 815 Já 56% 

Menntaskólinn í Kópavogi 430 348 778 Já 55% 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 734 615 1.349 Já 54% 
Verkmenntaskóli Austurlands 108 99 207 Já 52% 

Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu 
66 61 127 Já 

52% 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 182 177 359 Já 51% 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 188 184 372 Já 51% 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 344 347 691 Já 50% 

Menntaskólinn á Ísafirði 156 163 319 Já 49% 

Framhaldsskólinn á Laugum 36 38 74 Já 49% 

Menntaskóli Borgarfjarðar 53 57 110 Já 48% 

Menntaskólinn á Ásbrú 241 261 502 Já 48% 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 78 89 167 Já 47% 
Framhaldsskólinn á Húsavík 37 43 80 Já 46% 

Menntaskólinn í Reykjavík 349 475 824 Já 42% 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 315 441 756 Já 42% 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 672 959 1.631 Já 41% 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 154 222 376 Já 41% 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 458 680 1.138 Já 40% 

Menntaskólinn á Akureyri 288 457 745 Já 39% 

Verzlunarskóli Íslands 388 668 1.056 Já 37% 

Menntaskólinn að Laugarvatni 50 90 140 Já 36% 

Menntaskólinn á Tröllaskaga 95 182 277 Já 34% 

Kvennaskólinn í Reykjavík 166 443 609 Já 27% 

 Kyn    

Skólar sem ekki kenna sálfræði Drengir Stúlkur Fjöldi Bóknám KK% 

Tækniskólinn 1.775 461 2.236 Nei 79% 

Fisktækniskóli Íslands 28 9 37 Nei 76% 
Menntaskóli í tónlist 51 40 91 Nei 56% 

Menntaskólinn við Sund 304 349 653 Já 47% 

Landbúnaðarháskóli Íslands 108 192 300 Nei 36% 

Myndlistaskólinn á Akureyri 3 6 9 Nei 33% 

Myndlistaskólinn í Reykjavík 16 42 58 Nei 28% 

Hallormstaðarskóli 1 11 12 Nei 8% 

Hússtjórnarskóli Reykjavíkur 1 19 20 Nei 5% 

(Framhald) 
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 Kyn  

Samantekt  Drengir Stúlkur Fjöldi alls 

Nem. í skólum sem kenna sálfræði 8.379 (48%) 8.978 (52%) 17.357 (84%) 

Nem. í skólum sem ekki kenna 

sálfræði 

2.287 (67%) 1.129 (33%) 3.416 (16%) 

Alls 10.666 (51%) 10.107(49%) 20.773 

3.2 Skólar, sálfræðinemendur, kyn þeirra og 

hlutfall af skóla  

Sálfræðinemendur eru 4.526 talsins í 28 skólum skólaárið 2019-2020. Ef 

miðað er við heildarfjöldann, 18.010 nemendur (frá árinu 2018-2019), eru 

sálfræðinemendur 25% af öllum nemendum í ,,hefðbundnum“ 

bóknámsskólum. Hlutfall stúlkna (66%) í sálfræðikennslu er hærra en drengja 

(28%), þar af er þó 6% kynjahlutfalls óþekkt. Ef litið er á niðurstöður annars 

vegar út frá stúlknafjölda í heild og hins vegar frá drengjafjölda í heild, er um 

31,3% prósent allra stúlkna og 13,3% allra drengja í bóknámsskólum í sálfræði 

áfanga á þessu skólaári (að þessum 6% aðskildum).  

Tafla 2 sýnir 22 stærstu skólana, tveir þeirra eru ekki með neina 

sálfræðinemendur. 91% allra sálfræðinemenda eru í þessum 22 skólum á 

skólaárinu (2019-2020). Taflan sýnir dreifingu sálfræðinemenda eftir skólum, 

hversu stór hluti sálfræðinemendur eru af heildarfjölda skólans og allra 

sálfræðinemenda samanlagt. Skólar raðast í töfluna eftir því hve hátt hlutfall 

nemenda skólans lærir sálfræði. Í Kvennaskólanum í Reykjavík læra 80% 

nemenda sálfræði. Menntaskólinn á Egilsstöðum og Menntaskólinn við 

Hamrahlíð kenna svo báðir 58% nemenda sálfræði. Flestir sálfræðinemendur 

eru í Menntaskólanum við Hamrahlíð og Kvennaskólanum í Reykjavík. 

Samanlagt kenna þessir skólar um 26% allra sálfræðinemenda á skólaárinu 

2019-2020. Menntaskólinn við Hamrahlíð er þó með fleiri sálfræðinemendur 

(657) en Kvennaskólinn (487). Í töflunni sjást ekki litlu skólarnir sem hafa hátt 

hlutfall sálfræðinemenda en það eru skólar eins Fjölbrautaskóli Snæfellinga 

með 67%, Framhaldsskólinn á Húsavík með 64% og Menntaskólinn á Laugum 

þar sem 51% nemenda við skólann sem lærir sálfræði.  
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Tafla 2 Stærstu 22 skólarnir,  fjöldi sálfræðinemenda eftir kyni, hlutfall sálfræðinemenda af 

heildarfjölda skóla 2018 og hlutfall af öllum sálfræðinemendum skólaárið 2019-2020. 

 Nemendafjöldi 

árið 2018-19 

 Sálfræðinemendur 

skólaárið 2019-20 

Hlutfall  

Framhaldsskóli   Alls Drengir Stúlkur  Af 
skóla 

Af sálfr. 
nemendum  

Kvennaskólinn í Reykjavík 609 487 107 380 80% 11% 

Menntaskólinn á 

Egilsstöðum 

376 218 56 162 58% 5% 

Menntaskólinn við 

Hamrahlíð 

1.138 657 193 464 58% 15% 

Menntaskólinn á Akureyri 745 262 103 159 35% 6% 

Menntaskólinn í Kópavogi 778 271 ? ? 35% 6% 

Fjölbrautaskóli Norðurlands 

vestra 

372 113 24 89 30% 2% 

Menntaskólinn á Ísafirði 319 95 22 73 30% 2% 

Flensborgarskólinn í 

Hafnarfirði 

691 194 77 117 28% 4% 

Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ 

359 98 43 55 27% 2% 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 514 153 29 124 26% 3% 

Menntaskólinn á Tröllaskaga 277 72 28 44 26% 2% 

Borgarholtsskóli 1.176 297 106 191 25% 7% 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 889 211 72 139 24% 5% 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 756 174 49 125 23% 4% 

Fjölbrautaskólinn við 

Ármúla 

1.631 265 90 175 16% 6% 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 815 121 35 86 15% 3% 

Verkmenntaskólinn á 

Akureyri 

1.065 151 49 102 14% 3% 

Verzlunarskóli Íslands 1.056 117 21 96 11% 3% 

Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti 

1.349 133 23 110 10% 3% 

Menntaskólinn í Reykjavík 824 25 7 18 3% 1% 

Menntaskólinn við Sund 653 0 0 0 0% 0% 

Menntaskólinn á Ásbrú 502 0 0 0 0% 0% 

Aðrir skólar 1.116 412 146 266 40% 9% 

Alls:  18.010 4.526 

25% 

1.280 

28% 

2.975 

66% 

Hæst 

80% 

Hæst 15% 

Ath. 6% af kynjahlutfalli er óútskýrt þar sem ekki fengust tölur um kynjaskiptingu 271 nemanda í frá 

Menntaskólanum í Kópavogi 
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3.3 Námsframboð á sálfræði áföngum á milli 

skóla  

Í töflu 3 er sálfræðikennsla hjá 22 stærstu skólunum skoðuð með tilliti til 

framboðs á sálfræðiáföngum milli skóla. Hve marga áfanga skólar kenna á 

skólaárinu 2019-2020 og fjölda þeirra áfanga sem eru stundum eða reglulega í 

námsframboði hjá hverjum skóla fyrir sig. Þar sést svo hversu margir 

sálfræðinemendur sækja þessa áfanga hjá skólunum á skólaárinu 2019- 2020.  

Í töfluna raðast skólar út frá mesta framboði á sálfræði til þess minnsta, 

þar sést stiglækkandi tala í dálkinum ,,námsframboð alls“ eftir því sem neðar 

er farið í töfluna. Ef litið er yfir námsframboð í heild er það allt frá einum 

áfanga og upp í tíu á milli skóla. Að meðaltali eru því skólar með fimm áfanga 

í boði. Ef námsframboð er skoðað samanlagt í öllum framhaldsskólum á 

Íslandi eru 148 kennsluáfangar í sálfræði.  

Kenndir áfangar á núlíðandi skólaári (2019-2020) í öllum 

framhaldsskólum á Íslandi eru frá einum upp í níu áfanga og fjórir að meðaltali. 

Neðst í töflunni má sjá að samanlagður fjöldi sálfræðiáfanga í kennslu 2019-

2020 er 115. 

Þeir skólar sem hafa mesta framboðið og kenna einnig flesta áfanga á 

skólaárinu eru Menntaskólinn við Hamrahlíð með tíu áfanga í námsframboði 

og kennir níu, og Kvennaskólinn í Reykjavík með níu áfanga í boði og átta í 

kennslu á skólaárinu. 

Viðmælendur símaviðtala skýrðu námsframboð á þann hátt að áfangar 

væru annað hvort kenndir eftir reglu, allt frá því að vera í boði aðra hverja önn, 

upp í sjöttu hverja önn eða kenndir eftir skipulagi nemenda á brautum (t.d. ef 

margir væru skráðir á sjúkraliðabraut og þar væri ákveðinn áfangi skylda). 

Jafnframt kom þar fram að boðið væri reglulega upp á sálfræðiáfanga en þeir 

væru ekki kenndir nema að tilætlaður þátttökufjöldi næðist. Það að áfangar falli 

niður vegna lakrar þátttöku eða að áfangar væru kenndir með löngu millibili 

var oftast bundið við stærð skóla. Þá var slíkt algengara hjá smærri skólum en 

þeim stærri. Dæmi um þetta gæti verið Fjölbrautaskóli Snæfellinga sem vegna 

smæðar sinnar er ekki á töflunni yfir 22 stærstu skólana hér að neðan. Skólinn 

er þó með níu sálfræðiáfanga í námsframboði sínu en kennir þó ,,einungis“ 

fimm slíka áfanga á skólaárinu.  
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Tafla 3 Bóknámsskólar með tilliti til námsframboðs í sálfræðikennslu. 

Framhaldsskóli  

 

Kenndir 

2019-20 

Framboð  

Alls 

Sálfræði-

nemendur 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 9 10 657 

Kvennaskólinn í Reykjavík 8 9 487 

Borgarholtsskóli 6 8 297 

Fjölbrautaskóli Norðurlands 

vestra 

6 8 113 

Menntaskólinn á Akureyri 5 7 262 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 3 7 121 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 6 6 265 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 5 6 218 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 5 6 194 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 4 6 153 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 4 6 133 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4 5 211 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 4 5 151 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 3 5 98 

Menntaskólinn í Kópavogi 4 4 271 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 3 3 174 

Menntaskólinn á Ísafirði 2 3 95 

Menntaskólinn á Tröllaskaga 3 3 72 

Verzlunarskóli Íslands 2 2 117 

Menntaskólinn á Ásbrú - 2 0 

Menntaskólinn í Reykjavík 1 1 25 

Menntaskólinn við Sund - - 0 

Aðrir 28  36  412 

Alls: 115 148 4.526 
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3.4 Sálfræðikennsla skólaárið 2019-2020 og 

nemendafjöldi  

Í töflu 4 eru allir áfangar sem fengust við gagnasöfnun. Áfangarnir eru alls 22 

(eftir sameiningu áfanga með svipuð heiti, svipaða áfangalýsingu og/eða 

kennsluefni). Áfangar sem flestir skólar kenna eru inngangur að sálfræði 

(almenn sálfræði), þroskasálfræði og afbrigðasálfræði (geðsálfræði). 

Inngangur að sálfræði er kenndur í 26 skólum en er í boði í 29 skólum. 

Þroskasálfræði er kennd í 20 skólum og í boði í 23 skólum. Afbrigðasálfræði 

er kennd í 18 skólum en í boði 24 skólum. Þar á eftir eru svo sex til tólf skólar 

sem bjóða uppá kennslu í félags- og persónuleikasálfræði, jákvæðri sálfræði, 

lífeðlislegri sálfræði, íþrótta- og heilsusálfræði, sálfræði daglegs lífs og 

kvikmyndasálfræði. Þrír eða færri skólar bjóða upp á aðra sálfræðiáfanga sem 

finna má í töflu 4.  

Skólar hafa flestir hætt með áfangana lífeðlisleg sálfræði og fötlun, 

öldrun og áföll. Alls eru níu áfangar skráðir hættir hjá níu skólum. Þessir níu 

skólar hættu með allt frá einum upp í fjóra áfanga. Fimm skólar tóku út einn 

áfanga: Tveir tóku út fötlun, öldrun og áföll, einn lífeðlislega sálfræði, einn 

jákvæða sálfræði og einn sálfræði daglegs lífs. Þrír skólar tóku út tvo áfanga: 

Einn tók út fötlun, öldrun og áföll og lífeðlislega sálfræði og tveir tóku út 

lífeðlislega sálfræði og félags- og persónuleikasálfræði. Einn skóli minnkaði 

svo námsframboð sitt um fjóra áfanga: sálfræði daglegs lífs, lífeðlislega 

sálfræði, kvikmyndasálfræði og afbrotasálfræði. Helmingur þessara níu skóla 

sem hættu með áfanga í kennslu teljast til stærri framhaldsskóla og jafnvel 

þeirra stærstu á landinu svo ekki er meira skorið niður vegna erfiðleika með 

framboð í ljósi smæðar skóla. 

Viðmælendur útskýrðu minnkað framboð helst út frá styttingu 

framhaldsskólans eða að kennslan færi eftir mannauði hverju sinni, þá þess 

bakgrunns sem kennarar skólans hafa. Sem dæmi má nefna að kennsla var 

skorin niður eftir að sálfræðikennari fór í leyfi.  

Þegar kemur að fjölda nemenda og kynjaskiptingu í sálfræðiáföngum 

má sjá að í fyrstu þremum áföngunum í töflunni (inngangi, þroska og 

afbrigðasálfræði) sem flestir skólar kenna eru 3.167 nemendur, eða 70% allra 

nemenda í sálfræði á skólaárinu 2019-2020. Ef litið er yfir kynjahlutfallið í 

kennslunni má sá hvernig stúlkur eru í flestöllum tilfellum meira en tveir þriðju 

nemenda í kennslu allra áfanga í sálfræði. 



42 

Tafla 4 Sálfræðiáfangar sem fengust úr gagnasöfnun. Hve margir skólar kenna áfanga, hafa þá 

stundum í boði eða eru hættir að bjóða þá. Nemendafjöldi og kynjaskipting hvers áfanga. 

3.5 Nánar um þá áfanga sem flestir 

framhaldsskólar kenna 

Áfangalýsingar á inngangi að sálfræði, þroskasálfræði og afbrigðasálfræði eru 

að finna á námskrárvef mennta- og menningarmálaráðuneytisins, námskrá.is. 

Margar lýsingar eru til af sömu áföngum þar sem hver og einn skóli getur sent 

inn áfanga sem svo er samþykktur og verður þar með hluti af námskrá. Allir 

áfangar sem þar safnast saman koma frá mismunandi framhaldsskólum og eru 

jafnvel notaðir aftur á milli skóla. Áfangar sem fjallað verður nánar um eru 

inngangur að sálfræði, þroskasálfræði og afbrigðasálfræði. Umfjöllun tekur mið 

af fjölmörgum áfangalýsingum sem er að finna á fyrrnefndum námskrárvef.  

 Fjöldi skóla með áfanga Fjöldi nemenda 

Áfangar  

 

Kenndir 

2019-20 

Stundum 

í boði 

Hætta í 

kennslu 

Í áfanga Hlutfall 

stúlkna  

Hlutfall 

drengja 

Inngangur að sálfræði (Almenn) 26 3 - 1.680 *63% *30% 

Þroskasálfræði 20 3 - 886 *65% *28% 

Afbrigðasálfræði 18 4 - 601 *61% *25% 

Félags- og persónuleikasálfræði 8 4 2 220 75% 25% 

Jákvæð sálfræði 6 3 1 140 66% 34% 

Lífeðlisleg sálfræði 5 2 4 229 72% 28% 

Íþrótta- og heilsusálfræði 1 7 - 96 61% 39% 

Sálfræði daglegs lífs 3 5 2 138 70% 30% 

Kvikmyndasálfræði 3 3 1 140 76% 24% 

Auglýsingasálfræði 2 - - 102 63% 37% 

Réttarsálfræði 2 - - 68 82% 18% 

Fötlun, öldrun og áföll 1 1 4 16 94% 6% 

Kynheilbrigði 1 - - 48 83% 17% 

Áhættuhegðun og seigla 1 - - 45 73% 27% 

Fíknisálfræði 1 - - 30 73% 27% 

Dulsálfræði 1 - - 29 86% 14% 

Afþreyingarsálfræði 1 - - 20 45% 55% 

Vitund og siðblinda 1 - - 17 59% 41% 

Hegðun og atferlismótun 1 1 - 14 86% 14% 

Lokaverkefni 1 - - 7 86% 14% 

Umhverfissálfræði - 1 - - - - 

Afbrotasálfræði - - 1 - - - 
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Inngangur að sálfræði 

Áfanginn er kenndur á öðru þrepi hjá öllum skólum. Forkröfur fyrir hann eru 

almennt engar. Þó eru átta skólar af 29 sem sem gera kröfu um að nemendur ljúki 

fyrst áfanga sem heitir inngangur að félagsvísindum áður en þau geta skráð sig í 

inngang að sálfræði. Inngangur að félagsvísindum er grunnáfangi sem kynnir 

allar félagsgreinar og þar á meðal sálfræði.  

Í inngangi að sálfræði fá nemendur almenna kynningu á helstu 

viðfangsefnum fræðigreinarinnar, upphafi hennar og þróun. Helstu stefnur, 

straumar og fræðimenn eru kynntir og nemendur kynnast rannsóknaraðferðum 

sálfræðinnar. Nemendur kynnast fræðilegum og hagnýtum aðferðum við 

rannsóknir, skrif og birtingu rannsóknarskýrslna, sálfræðimeðferðir og ráðgjöf 

og hvernig einstaklingar geta beitt aðferðum sálfræðinnar fyrir sjálfan sig. Dæmi 

um undirgreinar sem fjallað er um í áfanganum eru hugfræði, atferlisfræði, 

lífeðlisleg sálfræði, persónuleikasálfræði, félagssálfræði, þroskasálfræði, 

afbrigðasálfræði, dulsálfræði og tilraunasálfræði. Flestir skólar leggja áherslu á 

samspil hugsana, hegðunar og tilfinninga, sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun 

náinna sambanda og almennt um mannlegt eðli. Leitast er við að setja allt efni í 

samhengi við nútíma samfélag og hvernig sálfræðin kemur að notum í daglegu 

lífi. 

Áherslur í kennslunni eru breytilegar milli skóla, s.s. hvaða undirgreinar 

eða viðfangsefni fá meira pláss í kennslunni en önnur. Margir skólar hafa 

sérstakar áherslur sem kennari getur valið, t.d. fræðilegan og hagnýtan þátt 

námssálfræði, þá hvernig fólk lærir, mismunandi tegundir náms, minnisaðferðir 

og upplýsingar um námsörðugleika.  

Þekkingarviðmið: Að nemendur öðlist þekkingu og skilning á fræðunum 

í heild og hagnýtingu þeirra. Þekki stefnur, kenningar og helstu undirgreinar 

sálfræðinnar. Hvert starfssvið sálfræðinga sé og hvernig sálfræði nýtist í daglegu 

lífi, helstu rannsóknaraðferðir og hvernig hún skýrir sjálfsmynd, hugsun, hegðun 

og tilfinningar einstaklinga. Sérstök áhersla gæti þá til dæmis verið að þekkja 

kenningar um nám og minni. 

Leikniviðmið: Nemendur eiga að öðlast leikni í að lesa sálfræðitexta og 

beita aðferðafræði sálfræðinnar, t.d. að geta gert einfalda sálfræðirannsókn. Að 

nemendur geti tekið virkan þátt í umræðu um sálfræðileg hugtök og kenningar 

hennar, auk þess að geta beitt grundvallarhugmyndum sálfræðinnar til að skoða 

eigin hegðun og annarra. Sérstakar áherslur eru t.d. að geta fylgst með eigin 

aðferðum við nám og æft minnis- og námstækni. 
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Hæfniviðmið: Viðmið um hæfni eru þau að nemandi þarf að geta hagnýtt 

þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér. Hann þarf að geta sett 

upp sálfræðigleraugun og áttað sig á áhrifum hennar víðsvegar í einkalífinu, 

samfélaginu og í fræðilegu starfi. Nemendur þurfa að geta tileinkað sér gagnleg 

vinnubrögð, hvort sem það er í námi, vinnu eða einkalífi. Þeir þurfa að öðlast 

færni til tjá sig um hin ýmsu málefni, skipulega í ræðu og riti, aflað sér þekkingar 

á skipulagðan og gagnrýnan hátt og rökstutt mál sitt.  

Þroskasálfræði 

Þroskasálfræði er kennd á þrepi tvö hjá sjö skólum en á þrepi þrjú hjá 13 skólum. 

Forkröfur fyrir þroskasálfræði er almennt grunnáfanginn inngangur að sálfræði, 

þó svo að hún sé skráð bæði á þrep tvö og þrjú þá er þessi forkrafa gerð hjá öllum 

skólum nema tveimur, en þeir hafa engar forkröfur fyrir áfangann.  

Viðfangsefni þroskasálfræðinnar eru þroskakenningar, þroskafrávik, 

þroskahamlanir og rannsóknaraðferðir. Þar er litið til sögu og þróunar 

þroskasálfræðinnar og fjallað um helstu kenningasmiði hennar. Þroskasálfræðin 

er sú fræðigrein sem leitast við að skýra þær breytingar sem verða á huga, heila 

og hátterni samfara aldri. Þá er átt við breytingar með tilliti til líffræðilegra þátta 

(m.a. erfðir og næring), sálfræðilegra þátta (greind og tilfinningar) og 

umhverfisþátta (næring, örvun, alúð o.fl.). Þroskasálfræðin kemur inn á líkams- 

og hreyfiþroska, greind, persónuleikaþroska, vitsmuna- og siðgæðisþroska, nám 

og námsörðugleika, mál og máltöku, félagsmótun, sjálfsmynd og samband barna 

við foreldra og vini. Þroskasálfræðin tekur einnig til þunglyndis, geðraskana, 

kvíða og átraskana hjá börnum. Þar er einnig komið inn á afleiðingar ofbeldis og 

eineltis á líf einstaklinga. Þroskasálfræðin leggur áherslu á aukið vísindalæsi og 

heimildavinnu. 

Þekkingarviðmið: Að hafa þekkingu og skilning á þroska mannsins út frá 

sálfræðilegum kenningum. Helstu þroskaferlum mannsins, ss. líkamsþroska, 

vitsmunaþroska, félags- og tilfinningaþroska. Þekkja hugtök og sérsvið 

þroskasálfræðinnar og framlag hennar til vísinda og samfélagsins. Skilja hvernig 

umhverfðið hefur áhrif á þroska barna og þekkja mikilvægi rannsókna og 

siðferðis við framkvæmd þeirra. 

Leikniviðmið: Að öðlast leikni til að bera saman kenningar um þroska, að 

nemendum sé fært að afla sér, með fjölbreyttum hætti, upplýsinga um þroska, 

lögmál hans og einkenni. Auk þess að ákveða rannsóknarsnið og 

rannsóknaraðferð útfrá gefnum upplýsingum, vísa til heimilda í fræðilegum texta 
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og fullvinna heimildaskrá. Sumir skólar gera jafnvel þá kröfu að nemendur 

þjálfist í lestri á sálfræðitexta, bæði íslenskum og enskum. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti hagnýtt þá þekkingu og leikni sem þeir 

hafi aflað sér til að miðla sérþekkingu sinni á hugtökum og kenningum 

þroskasálfræðinnar skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti. Jafnframt að nýta sér 

íslenskar (eða erlendar) heimildir á réttan hátt, að geta til dæmsi lagt gagnrýnið 

mat á niðurstöður þeirra og trúverðugleika og geta þannig tekið afstöðu og 

rökstutt hana þegar kemur að álitamálum þroskasálfræðinnar.  

Afbrigðasálfræði 

Afbrigðasálfræði er kennd á þriðja þrepi hjá 16 skólum og öðru þrepi hjá 

tveimur. Forkröfur fyrir hana eru oftast inngangur að sálfræði eða aðrir 

sálfræðiáfangar sem í boði eru innan skóla, eins og þroskasálfræði eða lífeðlisleg 

sálfræði. Einn skóli sem býður upp á áfangann setur ekki á hann forkröfur. Þar 

stendur hann grunnáföngum að jöfnu.  

Viðfangsefni áfangans er geðheilsa, geðrækt, afbrigðilegt atferli, 

geðsjúkdómar og flokkun geðkvilla. Lagður er grunnur að helstu hugtökum sem 

koma að þessum viðfangsefnum. Nemendur fræðast um lyndisraskanir, 

kvíðaraskanir, geðrofssjúkdóma, streitu og áfengis- og lyfjafíkn. Sagt er frá 

aðferðum við að flokka og greina slíka kvilla. Sérstök áhersla er á geðrækt og 

geðheilsu og hvernig megi efla hana. Nemendur læra að verjast þunglyndi, kvíða 

og streitu með ýmsum aðferðum sálfræðinnar. Kenningar um mögulegar orsakir 

og meðferðarúrræði eru skoðuð og rædd. Viðhorf gagnvart andlega veikum og 

fötluðum eru rædd með það að markmiði að ýta undir virðingu, skilning og 

umburðarlyndi gagnvart slíku í samfélaginu. Megin markmið áfangans er þó að 

nemendur auki þekkingu sína á geðheilsu, sálfræðilegum verkfærum sem efla 

hana og læri að afla sér frekari heimilda um efnið. 

Þekkingarviðmið: Að nemendur öðlist þekkingu á helstu hugtökum og 

kenningum þegar kemur að geðheilsu, geðrækt, geðkvillum, flokkunum á þeim 

og meðferðarformum. Lögð er áhersla á að nemendur þekki helstu einkenni og 

afleiðingar þunglyndis, kvíða og streitu og aðferðum til að takast á við slíka 

kvilla. Auk þess er mikilvægt að þekkja samspil hegðunar, hugsunar og líðan við 

umhverfið. Einnig hvernig einstaklingar geti haft áhrif á eigin hugsun og líðan 

og jafnvel líðan annarra.  

Leikniviðmið: Snúa að því að hafa leikni til lesa sér til gagns í erlendum 

og íslenskum fræðiritum og nota heimildir á viðurkenndan hátt. Að geta borið 

saman kenningar og hugtök innan sálfræðinnar og miðlað upplýsingum bæði í 
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ræðu og riti. Einnig eiga nemendur að öðlast leikni í því að beita aðferðum til að 

auka jákvæðan hugsunarhátt og minnka streitu og kvíða. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni 

sem þeir hafa aflað til að leggja gagnrýnið mat á fræðilegar upplýsingar og 

rannsóknarniðurstöður. Til að nota heimildir á gagnlegan og réttan máta. Meta 

eigin frammistöðu og annarra á gagnrýnin hátt og beita hinum ýmsu verkfærum 

til að ná markmiðum sínum og auka almenna vellíðan í daglegu lífi. 

3.6 Skipulag sálfræðikennslu þegar kemur að 

námsbrautum 

Þegar farið var yfir algengustu námbrautir í framhaldsskólum á Íslandi kom í ljós 

að alls 21 skóli býður upp á íþróttabraut/línu, tíu skólar bjóða upp á 

sjúkraliðabraut, allir þátttökuskólarnir bjóða upp á félagsfræði- og/eða 

hugvísindabrautir og náttúru- og/eða raunvísindabrautir, 11 skólar bjóða upp á 

viðskipta- og/eða hagfræðibrautir og 13 skólar bjóða upp á iðnámsbrautir.  

Tafla 5 sýnir þá áfanga sem eru mest kenndir og hvernig þeir eru 

skipulagðir sem skylda eða val á námsbrautum. Inngangur að sálfræði er oftast 

skylda, ásamt þroskasálfræði og afbrigðasálfræði. Heilsu- og íþróttasálfræði er 

þó einnig skylda hjá tveimur skólum.  

Átta skólar tiltaka inngang að sálfræði sem skyldu á sjúkraliðabraut, fimm 

skólar á íþróttabraut, 19 skólar á félagsfræðibraut og einn á náttúrufræðibraut. 

Sá áfangi er algengt val á íþrótta- og félagsfræðibrautum en áhugavert er að sjá 

að einn skóli býður upp á hann sem val á náttúrfræðibraut og tveir sem val á 

viðskipta- og hagfræðibraut. Þroskasálfræði er skylda hjá sjö skólum á 

sjúkraliðabraut, hjá fimm á íþróttabraut og átta á félagsfræðibraut. 

Þroskasálfræði er næst algengasta valið í sálfræði á félagsfræðibrautum þar sem 

16 skólar tiltaka áfangann sem val á slíkri braut. Afbrigðasálfræði er algengasta 

valið í sálfræði. 19 skólar tiltaka afbrigðasálfræði sem val á félagsfræðibrautum. 

Fimm skólar tiltaka hann á íþróttafræðibraut en einn skóli tiltekur hann sem val 

á sjúkraliðabraut. Áfanginn er skylda hjá þremur skólum á sjúkraliðabraut, 

einum á íþróttabraut og tveimur á félagsfræðibraut. Afbrigðasálfræði er tiltekið 

sem val í þremur skólum á náttúrufræðibraut. 

Tafla 5 sýnir að sálfræðiáfangar eru helst tilgreindir sem val á 

félagsfræðibrautum, eitthvað á íþróttabrautum og sjúkraliðabrautum en tilheyra 

annars mjög lítið skipulagi annarra brauta. Nemendur í iðnnámi virðast til dæmis 
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ekki taka neina sálfræði, alla vega er hún ekki skipulögð sem skylda eða val á 

slíkum brautum. 

 

Tafla 5 Algengustu sálfræðiáfangarnir sem skylda eða val eftir brautum. Skráð sem 

fjöldi framhaldsskóla. 

Áfangar Námsbrautir 

 Sj Íþr Fél/ 

Hug 

Nátt/ 

raun 

Vsk/ 

hag 

Iðn Aðrar 

Inngangur að sálfræði        

Skylda 8 5 19 1   1 

Val  6 6 1 2  5 

Þroskasálfræði        

Skylda 7 5 8    2 

Val  5 16    4 

Afbrigðasálfræði        

Skylda 3 1 2    1 

Val 1 4 19 3   4 

Félags- og 

persónuleikasálfræði 

       

Skylda   1     

Val 1 2 7    2 

Heilsu og/eða 

Íþróttasálfræði 

       

Skylda  2      

Val  3 4    3 

Jákvæð sálfræði        

Skylda        

Val  1 7    2 

Lífeðlisleg sálfræði        

Skylda   1    1 

Val  1 5    1 

Ath. Sjúkraliðabrautir (Sj), Íþróttabrautir (Íþr), Félagsfræði- og hugvísindabrautir 

(Fél/Hug), Náttúrufræði- og raunvísindabrautir (Nátt/raun), Viðskipta- og 

hagfræðibrautir(Vsk/hag), Iðnnámsbrautir (Iðn), og svo aðrar bautir sem tilgreina 

sálfræði sem skyldu eða val 



48 

3.7 Kennsluefni í sálfræði 

Alls greindu viðmælendur frá 12 mismunandi grunnkennslubókum sem kenndar 

eru í sálfræðiáföngum skólaárið 2019-2020. Samræmi er í notkun þriggja bóka í 

tveimur áföngum, þroskasálfræði og inngangi að sálfræði. Í Þroskasálfræði eru 

19 skólar sem kenna bókina Þroskasálfræði (2007), á meðan einn skóli notar 

erlendu bókina Child psychology and development for dummies (2011). Í 

inngangi að sálfræði eru 18 skólar sem kenna bókina Inngangur að sálfræði 

(2008) og átta sem kenna Almenna sálfræði (2003). Í Afbrigðasálfræði er 

námsefni í 14 skólum frá kennara. Tveir skólar kenna bókina Sálfræði 2 (1988), 

einn kennir bókina Psychology. The science of mind and behavior (2015) og 

annar kennir bókina Sálfræði daglegs lífs (2017) sem er íslensk kennslubók um 

geðrækt, sérstaklega gefin út fyrir framhaldsskólakennslu. Aðrir áfangar eru ekki 

listaðir nánar þar sem í þeim er lítið samræmi er á milli notkunar kennslubóka 

og þeir mest megnis kenndir með efni frá kennara. 

 

Tafla 6 Allir áfangar með grunnkennslubækur og hve margir skólar nýta þær við 

kennslu. 

Áfangar  Grunnkennslubækur Skólar 

Þroskasálfræði Aldís Unnur Guðmundsdóttir. (2007). 

Þroskasálfræði: Lengi býr að fyrstu gerð. 

Reykjavík: Mál og menning. 

19 

Sjö skólar þrep 2 

13 skólar þrep 3 

Smith, L. L. og Elliott, C. H. (2011). Child 

psychology and development for dummies. 

Indiana:Wiley publishing. 

1 

Inngangur að 

sálfræði 

Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk 

Úlfarsdóttir. (2008). Inngangur að 

sálfræði. Reykjavík: JPV útgáfa. 

18 

Allir á 2. þrepi Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind. 

(2003). Almenn sálfræði: Hugur, heili, hátterni. 

Reykjavík: Mál og menning. 

8 

(framhald) 
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Áfangar Grunnkennslubækur Skólar 

Afbrigðasálfræði Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson og 

Ernest R. Hilgard. (1988). Sálfræði 2. (8. útg.). 

(Konráð Arngrímsson þýddi). Reykjavík: Iðunn. 

2 

Tveir skólar  

þrep 2 

15 skólar  

þrep 3 

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, 

M., Passer, M. og Smith, R. (2015) Psychology: 

The Science of Mind and Behavior. (3. útgáfa). 

Berkshire: McGraw-Hill Education. 

1 

 Valgerður Ólafsdóttir og Lilja Ósk Úlfarsdóttir. 

(2016). Sálfræði daglegs lífs. Reykjavík: Mál og 

menning. 

1 

Félags- og 

persónuleika- 

sálfræði 

Collin, C., Grand, V., Benson, N., Lazyan, M., 

Ginsburg, J. og Weeks, M. (2016). 

Sálfræðibókin. (Guðni Kolbeinsson þýddi). 

Reykjavík: Mál og menning (upprunalega gefið 

út 2011).  

1 

Allir á 3 þrepi Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, 

M., Passer, M. og Smith, R. (2015) Psychology: 

The Science of Mind and Behavior. (3. útgáfa). 

Berkshire: McGraw-Hill Education. 

1 

 Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson og 

Ernest R. Hilgard. (1988). Sálfræði 2. (8. útg.). 

(Konráð Arngrímsson þýddi). Reykjavík: Iðunn. 

Og Aldís Unnur Guðmundsdóttir. (2007). 

Þroskasálfræði: Lengi býr að fyrstu gerð. 

Reykjavík: Mál og menning. 

1 

Jákvæð sálfræði Borghildur Sverrisdóttir. (2014). Hamingjan 

eflir heilsuna. Reykjavík: Bókafélagið. 

3 

Fjórir skólar  

þrep 3 og Tveir 

skólar þrep 2 

Leimon, A. og McMahon, G. (2012). Positive 

psychology for dummies. New York: John 

Wiley and Sons Inc. 

1 

Aðrir áfangar með 

kennslubók (eftir 

röð, 

íþróttasálfræði, 

sálfræði daglegs 

lífs og lífeðlisleg 

sálfræði) 

Íþróttasálfræði, fræðslurit Í.S.Í nr. 12 1 

Valgerður Ólafsdóttir og Lilja Ósk Úlfarsdóttir. 

(2016). Sálfræði daglegs lífs. Reykjavík: Mál og 

menning. 

3 

 

Aldís Unnur Guðmundsdóttir. (2007). 

Þroskasálfræði: Lengi býr að fyrstu gerð. 

Reykjavík: Mál og menning. 

3 
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3.8 Sálfræðikennarar 

Send var könnun á alla sálfræðikennara í bóknámsskólum. Könnunin innihéllt 

spurningar um kyn, aldur, menntun og starfsaldur. Svarhlutfall í könnuninni 

var 65%. Svör fengust frá 28 einstaklingum, þar af sex körlum og 22 konum. 

Aldur svarenda var á bilinu 25-70 ára og voru 11 í aldurshópnum 39 ára og 

yngri og 9 á aldrinum 40 til 50 ára. Meirihluti sálfræðikennara sem svöruðu 

könnuninni voru með grunnmenntun í sálfræði (B.A., B.S. eða BSc) eða 21 

sálfræðikennari. Alls voru 27 kennarar með einhverskonar framhaldsmenntun. 

Af þessum 27 voru fjórir kennarar með framhaldsgráðu í sálfræði og einn 

þeirra með doktorsgráðu. Starfsaldur þeirra sem svöruðu könnuninni var frá 

hálfu ári upp í 32 ár. Fjórir einstaklingar voru með fremur stuttan starfsaldur 

eða minna en þrjú ár. Flestir kennarar höfðu þó starfað lengur en 11 ár.  

Tafla 7 Bakgrunnur sálfræðikennara í íslenskum framhaldsskólum 

Kennarar Fjöldi 

Kyn  

Karlar  6  

Konur 22  

Aldur  

39 ára og yngri 11 

40-50 ára 9 

51-60 ára 5 

61-70 ára 3 

Grunnmenntun  

Sálfræði 21 

Annað  7 

Starfsaldur   

3 ár eða minna 4 

4-10 ár 11 

11 ár eða lengur 13 
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3.9 Samantekt niðurstaðna 

Skólar á framhaldsskólastigi eru 38 á öllu landinu og af þeim eru 30 

bóknámsskólar. 29 skólar bjóða uppá nám í sálfræði og 28 þeirra kenna 

sálfræði á skólaárinu 2019-2020. Þó eru tveir bóknámsskólar sem ekki hafa 

kennt sálfræði á nú líðandi kennsluári 2019-2020. Þetta er annars vegar 

Menntaskólinn við Sund og Menntaskólinn á Ásbrú.  

Sálfræðinemendur á skólaárinu 2019-2020 eru 25% af öllum nemendum í 

bóknámsskólum á skólaárinu 2019-2020. Hlutfall stúlkna (66%) í 

sálfræðiáföngum er hærra en drengja (28%), þar af er þó 6% kynjahlutfalls 

óþekkt. Ef litið er á niðurstöður annars vegar út frá stúlknafjölda í heild og hins 

vegar frá drengjafjölda í heild, er um 31,3% prósent allra stúlkna og 13,3% 

allra drengja í bóknámsskólum í sálfræði áfanga á þessu skólaári (að þessum 

6% aðskildum).  

Niðurstöður með tilliti til námsframboðs og kennslu sýna að alls eru 22 ólíkir 

sálfræðiáfangar kenndir á skólaárinu. Skólar bjóða allt frá einum upp í tíu 

áfanga og kenna svo allt frá einum upp í níu. Námframboð er því að meðaltali 

um fimm áfangar og kenndir áfangar eru að meðaltali fjórir á skólaári. Þó eru 

70% allra sálfræðinemenda á skólaárinu í þremur áföngum; Inngangi að 

sálfræði, þroskasálfræði og  afbrigðasálfræði. 

Skólarnir sem hafa fjölbreyttasta námsframboðið og kenna flestum 

sálfræðinemendum á skólaárinu eru Menntaskólinn við Hamrahlíð og 

Kvennaskólinn í Reykjavík. Saman kenna þeir 26% allra nemenda í sálfræði á 

skólaárinu 2019-2020.  

Þegar kemur að skipulagi sálfræðinnar á námsbrautum er hún ekki alltaf 

sýnilegur partur af stúdentsprófi þar sem hún er stundum skipulögð utan brauta 

sem frjálst val. Sálfræði er mest megnis skipulögð sem skylda eða val á 

sjúkraliðabrautum, íþróttabrautum og þá helst félags- og hugvísindabrautum.  

Ef litið er til þeirra kennara sem hafa umsjón með sálfræðikennslu í 

framhaldsskólum eru fleiri konur (22) að kenna sálfræði en karlar (6). Aldur 

sálfræðikennara var á bilinu 25-70 ára. Flestir kennararnir voru með  

grunnmenntun í sálfræði, framhaldsmenntun sem nýttist í starfi og háan 

starfsaldur. 
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4. Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að sálfræði fái töluvert meira vægi 

innan framhaldsskóla landsins heldur en hún fær í nýjustu útgáfu aðalnámskrá 

framhaldsskólanna (2011). Það lítur út fyrir að skipulag á sálfræðikennslu hafi 

haldið sér nokkuð óbreytt frá eldri námskrá (1999).  

Á Íslandi eru 38 skólar með kennslu á framhaldsskólastigi. Af þeim eru 

svo 30 bóknámsskólar sem allir lentu í úrtaki rannsóknarinnar. Alls voru 29 

skólar í úrtakinu sem hafa sálfræði á námsframboði sínu og 28 skólar sem 

kenna sálfræði á skólaárinu 2019-2020. Sálfræðinemendur í þessum 28 

skólum árið 2019-2020 eru alls 4.526. Það segir okkur að 25% allra nemenda 

við bóknámsskóla læra sálfræði á skólaárinu.  

Skólarnir tveir sem ekki hafa sálfræðinemendur á kennsluárinu eru 

annars vegar Menntaskólinn við Sund, sem býður almennt ekki upp á 

sálfræðikennslu og hins vegar Menntaskólinn á Ásbrú þar sem sálfræðikennsla 

á að hefjast seinna á vorönninni 2020. Viðmælandi frá Menntaskólanum á 

Ásbrú sagði ástæðu þess að sálfræði hafi ekki enn verið kennd, vera vegna þess 

að skólinn væri nýr og námsframboð enn í þróun. Menntaskólinn við Sund 

hefur ekki kennt sálfræði í nokkur ár (síðan fyrir styttingu framhaldsskólans). 

Viðmælandi frá skólanum segir ekkert námsframboð í sálfræði vera við 

skólann vegna þess að sá starfsmaður sem sinnti kennslunni áður starfi ekki 

lengur við skólann.  

Þegar skoðaður er heildarfjöldi sálfræðinemenda og hvernig hann 

skiptist milli skólanna voru 26% allra nemenda í sálfræði á skólaárinu 2019-

2020 í tveimur skólanna. Það eru Menntaskólinn við Hamrahlíð með 657 

sálfræðinemendur og Kvennaskólinn í Reykjavík með 487 sálfræðinemendur. 

Hafa ber í huga að þessir tveir skólar eru ekki fjölmennustu skólarnir. Ef 

skólum er raðað eftir nemendafjölda er Menntaskólinn við Hamrahlíð fjórði 

stærsti bóknámsskólinn á landinu en Kvennaskólinn í Reykjavík númer 15 í 

röðinni. Menntaskólinn í Kópavogi, Fjölbrautaskólinn við Ármúla og 

Menntaskólinn á Akureyri skipta á milli sín 18% sálfræðinemenda. Alls kenna 

framangreindir fimm skólar 44% nemenda sem læra sálfræði á skólaárinu.  

Þegar litið er til þess hve hátt hlutfall af öllum nemendum skólanna læra 

sálfræði var Kvennaskólinn í Reykjavík með 80% sinna nemenda í 

sálfræðikennslu. Á eftir honum koma smærri skólar eins Fjölbrautaskóli 

Snæfellinga sem kennir 67% nemenda við skólann sálfræði og 
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Framhaldsskólinn á Húsavík sem kennir 68% nemenda sinna sálfræði. Þar á 

eftir koma Menntaskólinn á Egilsstöðum og Menntaskólinn við Hamrahlíð 

sem báðir kenna 58% nemenda sinna sálfræði. Með þessi hlutföll í huga getur 

þó verið vafasamt að bera þessa skóla saman við þá skóla sem eru stórir og 

hafa breytt námsframboð á iðnámsbrautum, sem hafa lítil tengsl við 

sálfræðikennslu. Áhugavert væri að geta tekið nemendur sem eru í iðnnámi út 

úr myndinni, t.d í skólum eins og Verkmenntaskólanum á Akureyri, 

Borgarholtsskóla eða Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem eru frekar fjölmennir og 

með marga nemendur í iðnnámi. Einnig er áhugavert að þessir skólar eru 

einmitt þeir skólar sem hafa hæstu hlutföll drengja af öllum bóknámsskólum. 

Niðurstöður sýna að það er almennt hærra hlutfall drengja en stúlkna í skólum 

sem ekki eru bóknámsskólar. Í þeim átta skólum sem ekki eru bóknámsskólar 

er hlutfall drengja 81% á móti 19% stúlkna. Þar er þó ekki boðið uppá 

hefðbundið nám til stúdentsprófs og þar af leiðandi ekki sálfræðikennslu. 

Kynjahlutfall í þeim bóknámsskólum sem lentu í úrtakinu er heldur 

jafnt, þar er hlutfall stúlkna 52% og hlutfall drengja 48%. Hlutfall stúkna er þó 

hærra þegar kemur að sálfræðikennslu. Af þeim 4.526 nemendum sem læra 

sálfræði á þessu skólaári (2019-2020) eru hlutföll kynjanna 66% stúlkur og 

28% drengir (6% óþekkt). Þessi kynjaskipting sálfræðinemenda er þó ekki 

séríslenskt fyrirbæri þar sem hún á sér hliðstæðu erlendis. Árið 2018 var 

kynjahlutfall sálfræðinema í bandarískum og kanadískum framhaldsskólum 

66% stúlkur og 33% drengir (College Board, 2018; Smith, 2011, bls. 390; 

Upton og Taylor, 2013, bls. 2). Samskonar kynjahlutföll finnast einnig á efri 

stigum sálfræðináms. Árið 2018-2019 voru konur 80% nemenda í grunnnámi 

í sálfæði við alla háskóla á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2019a). Bandaríska 

sálfræðingafélagið greinir frá því að 75% þeirra sem útskrifuðust með 

sálfræðigráðu á háskólastigi undanfarin tíu ár þar í landi voru konur (American 

Psychological Association, 2019; Cope, Michalski og Fowler, 2016, bls. 4-5). 

Rannsóknir sem hafa skoðað þennan kynjamun hafa gefið til kynna að aðsókn 

í sálfræði hafi að gera með viðhorf gagnvart greininni. Rannsókn Mercer og 

félaga (2013) kannaði viðhorf til sálfræðináms meðal drengja í 

framhaldsskólum. Greindu þeir frá þeim niðurstöðum að drengir fari síður í 

sálfræðinám vegna þess að þeir segi sálfræði ,,stelpugrein“ og telja hana snúast 

einungis um tilfinningar og þroska barna. Sumir vildu jafnvel meina að 

sálfræði væri ekki ,,alvöru“ vísindagrein eins og líffræði, eðlisfræði eða 

læknisfræði. Þó vildu drengirnir í þeirri rannsókn meina að greinarnar 
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lífeðlisleg sálfræði og heilsusálfræði væru nærri því að vera vísindagreinar en 

aðrar undirgreinar sálfræðinnar (Mercer og félagar, 2013. bls. 10, 13–19). Hér 

er spurning hvort viðhorf íslenskra drengja sé kannski byggt á 

ranghugmyndum eins og þessum. Skólar hér á landi eru með mikið úrval 

sálfræðiáfanga sem ætti að höfða jafn mikið til drengja og stúlkna. Þessa 

viðhorfskönnun meðal drengja í framhaldsskólum væri því áhugavert að 

endurtaka hér á landi. 

Ef litið er til kennslu í sálfræði er samanlagður fjöldi áfanga í kennslu á 

skólárinu 2019-2020 alls 115 (allir áfangar í kennslu taldir saman). 

Framhaldsskólar bjóða upp á 22 ólíka sálfræðiáfanga í heild. Innan einstaka 

skóla er svo námframboð allt frá einum upp í tíu áfanga og kenndir áfangar á 

árinu allt frá einum upp í níu. Námframboð er að meðaltali um fimm áfangar 

og kenndir áfangar að meðaltali fjórir. Hér helst það í hendur að þeir skólar 

sem kenna flestum sálfræðinemendum eru með mesta námsframboðið og flesta 

áfanga í kennslu á árinu. Þetta eru Menntaskólinn við Hamrahlíð sem býður 

upp á tíu áfanga og kennir níu á skólaárinu og Kvennaskólinn í Reykjavík sem 

býður níu og kennir átta. Flestir skólarnir hafa mjög fjölbreytt úrval áfanga. 

Það sem kemur á óvart er að fjöldi nemenda við skóla virðist almennt ekki 

stjórna því hvort námsframboðið sé fjölbreytt. Þar sem minni skólar (færri 

nemendur) hafa oft jafn breytt úrval eða jafnvel meira í einhverjum tilfellum 

en þeir stærri (margir nemendur). Þó liggur munurinn milli fjölmennra skóla 

og fámennra kannski helst í því að fámennir skólar lenda frekar í því að áfangar 

falli niður vegna lakrar þátttöku eða að áfangar séu frekar kenndir með löngu 

millibili (aðra hverja önn upp í sjöttu hverja, sbr. viðmælendur skólanna). Gott 

dæmi um fámennan skóla með fjölbreytt námsúrval er sálfræðikennsla hjá 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga sem hafði 167 nemendur árið 2018-2019. Skólinn 

býður almennt upp á níu sálfræðiáfanga og kennir fimm á yfirstandandi 

skólaári (2019-2020). 

Um 70% allra sálfræðinemenda á skólaárinu raðast í þrjá áfanga. Þetta 

eru áfangarnir inngangur að sálfræði, þroskasálfræði og afbrigðasálfræði. 

Inngangur að sálfræði er áfangi sem er í boði hjá öllum skólum sem hafa 

sálfræði á námsframboði sínu. Á skólaárinu kenna 26 skólar áfangann og í 

honum eru 1.680 nemendur eða 37% þeirra sem læra sálfræði á núlíðandi 

skólaári. Áfanginn er eins konar grunnáfangi í sálfræði. Ef skólar bjóða upp á 

fleiri áfanga í sálfræði er þessi oftast forkrafa þess að fara upp á næsta þrep. 

Inngangur að sálfræði er kenndur hjá öllum skólum á þrepi tvö. 
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Þroskasálfræði er áfangi sem er í boði í 23 skólum, hann er kenndur í 20 

skólum á skólaárinu og hann sækja nú 886 nemendur. Viðfangsefni áfangans 

eru líkamlegar, vitsmunalegar, félagslegar og tilfinningalegar þroskabreytingar 

á lífsleiðinni. Þroskasálfræði er kennd á þriðja þrepi í 13 skólum en á öðru 

þrepi í sjö skólum. Þetta þýðir að inngangur er forkrafa fyrir áfangann í þessum 

13 skólum en hann stendur mögulega jafnt inngangi í hinum sjö.  

Afbrigðasálfræði er í boði hjá 22 skólum, hann er kenndur í 18 þeirra á 

skólaárinu og í honum eru 601 nemandi. Áfanginn snýr að geðheilsu, geðrækt, 

afbrigðilegu atferli og geðsjúkdómum. Hann er kenndur í 16 skólum á þrepi 

þrjú en tveimur á þrepi tvö. Forkröfur fyrir hann eru almennt inngangur að 

sálfræði eða aðrir sálfræðiáfangar sem í boði eru innan skóla eins og t.d. 

þroskasálfræði eða lífeðlisleg sálfræði. Einn skóli sem býður upp á áfangann 

setur ekki á hann forkröfur. Þar stendur hann mögulega grunnáföngum að 

jöfnu.  

Ef litið er til þeirra upplýsinga sem fengust um forkröfur og þrep má sjá 

að þar var ekki samræmi milli skólanna. Sumir skólar virtust ekki vera með 

neina sérstaka reglu á þessu fyrirkomulagi. Í mörgum skólum gat nemandi 

hoppað beint inn í þroskasálfræði og í sumum voru aukaáfangar í sálfræði eins 

og auglýsingasálfræði, félags- og persónuleikasálfræði eða fíknisálfræði án 

nokkurra forkrafa og þar gátu nemendur valið slíka áfanga án þess að hafa tekið 

nokkurn grunn í sálfræði. Hér er spurning hvort skólarnir hafi einhverja 

sérstaka ástæðu fyrir þessu skipulagi, sem þessari rannsókn tekst ekki að svara. 

Þetta gefur til kynna að kennsla sömu áfanga sé ólík milli skólanna. Það er 

nokkuð augljóst að ef ekki er vandað skipulag á forkröfum og þrepum, gerir 

það kennara erfitt fyrir að skipuleggja kennslu, koma til móts við nemendur 

sína eða veita þeim nám við hæfi. Eru nemendur þá að læra eitthvað sem þeir 

ekki skilja eða eru þeir að endurtaka námsefni á milli áfanga? 

Niðurstöður sem snúa að kennsluefni sýna að kennarar nota mest 

íslenskar kennslubækur en þó voru nefndar nokkrar enskar bækur. Lítið 

samræmi var almennt á kennslubókum/gögnum á milli skólanna. Flestir 

áfangar voru kenndir með efni frá kennara en ómögulegt er að vita hvaða efni 

það er. Einu áfangarnir þar sem samræmi var í notkun kennslubóka voru 

inngangur að sálfræði og þroskasálfræði. Ingangur að sálfræði var skipulagður 

út frá tveimur kennslubókum. Þær voru Inngangur að sálfræði (2008), sem var 

notuð hjá 18 skólum og Almenn sálfræði: Hugur, heili, hátterni (2003), sem 

var notuð í átta skólum. Þessar bækur hafa svipuð markmið og viðfangsefni í 
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kennslunni. Í þroskasálflræði var svo bókin Þroskasálfræði: Lengi býr að 

fyrstu gerð (2007) oftast notuð. Bókina notuðu 22 skólar af þeim 23 sem bjóða 

áfangann.  

Útgáfuár bókanna hér að framan sýna að þessar bækur eru orðnar 12 til 

17 ára gamlar. Í lögum sem gilda um námsgögn segir að mikilvægt sé að 

tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda 

og skóla (Lög um námsgögn nr. 71/2007). Þar kemur einnig fram að 

námsgagnastofnun skuli hafa samráð við kennara og skóla og fylgjast með 

þróun og nýsköpun í námsgagnagerð. Hafa ber í huga að viðfangsefni 

sálfræðinnar eru oft vandasöm í kennslu þar sem þau fjalla mörg hver um 

viðkvæm málefni. Hér er spurning hvort það sé ekki sérstaklega mikilvægt að 

endurskoða slíkt námsefni reglulega svo það endurspegli breytingar í 

mannlegu samfélagi. Þessar bækur í inngangi að sálfræði og þroskasálfræði 

voru t.d. skrifaðar fyrir tíma snjallsíma, samfélagsmiðla og þeirra hugmynda 

sem ríkja meðal annars um hinseigin fólk í dag. Í þroskasálfræði bókinni er til 

dæmis umfjöllun um stelpu- og strákahegðun sem mögulega á ekki heima í 

nútímasamfélagi. Bækurnar sem hér er um rætt eru alls ekki ónothæfar, heldur 

er hér einunigs verið að vekja athygli á því að þær þurfi að endurskoða og 

uppfæra. Sálfræðikennarar þurfa mögulega að leggja mikla vinnu í að 

endurskipuleggja og aðlaga kennsluefnið að nýjum tímum. Eða jafnvel búa til 

kennsluefni frá gunni þar sem flestir sálfræðiáfangar (fyrir utan inngang að 

sálfræði og þroskasálfræði) eru kenndir út frá efni kennara en ekki ákveðinni 

námsbók. Hér er svo áhugavert að velta upp þeirri spurningu að ef kennarar 

myndu ekki taka það upp hjá sjálfum sér að búa til nýja og fjölbreytta 

sálfræðiáfanga, væru þeir þá ekki kenndir? Hvað ef kennarinn hættir svo eða 

fer í leyfi, er þá sálfræði dottin út af námsframboði eða er ráðinn nýr kennari 

sem útbýr nýtt námsframboð í sálfræði eftir eigin höfði? 

Hvað varðar kennslubækur í sálfræði þurfa þær ekki allar á uppfærslu 

að halda. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að fjórir skólar nota nýja 

kennslubók í sálfræði sem gefin var út árið 2016. Bókin getur þó ekki komið í 

stað kennslubóka í inngangi að sálfræði eða þroskasálfræði sem fjallað er um 

hér að ofan þar sem efni hennar er annars eðlis. Bókin heitir Sálfræði daglegs 

lífs (2016) og er eftir Lilju Ósk Úlfarsdóttur og Valgerði Ólafsdóttur sem 

hönnuðu bókina upphaflega fyrir geðræktaráfanga með samskonar nafni sem 

kenndur var í Kvennaskólanum í Reykjavík (sem kennir 80% allra nemenda 

við skólann sálfræði). Eins og áður segir nota fjórir skólar bókina við kennslu, 
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einn skóli notar bókina í afbrigðasálfræði og þrír í áfanga sem heitir sálfræði 

daglegs lífs. Það að bókin sé svona lítið notuð í kennslu þykir ótrúlegt miðað 

við þann skort sem virðist vera á nýju kennsluefni í sálfræði. Sérstaklega þegar 

ekki eru til bækur til að kenna t.d. afbirgðasálfræði, sem leggur m.a. áherslu á 

geðrækt. Auk þess sem bókin er tilvalin í kennslu í ljósi þess að hún er hönnuð 

sérstaklega með markmið um lykilhæfni og grunnnþætti í aðalnámskrá í huga. 

Hér er spurning hvort réttar eða nógu ýtarlegar upplýsingar hafi verið fengnar 

hjá viðmælendum rannsóknarinnar. Þó má velta upp þeirri spurningu hvort 

skólar séu að nota þessa bók um geðrækt í lífsleikni kennslu og þess vegna sé 

hún ekki nefnd þegar spurt var um kennsluefni í sálfræði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sálfræði er oftast skipulögð sem 

skylda eða val á félags- og hugvísindabrautum. Á félags- og 

hugvísindabrautum er inngangur að sálfræði skylda hjá 19 skólum, 

þroskasálfræðin skráð sem val hjá 16 skólum og skylda hjá átta. 

Afbrigðasálfræðin er svo val hjá 19 skólum og skylda hjá tveimur. 

Niðurstöðurnar sýna að margir skólar sem kenna sálfræði á félagsfræðibraut 

tilgreina sálfræði ekki í brautarlýsingum. Það að sálfræði sé sums staðar ekki 

nefnd í neinum brautarlýsingum en sé þó partur af námi við skólann gefur til 

kynna að sálfræðin falli utan skipulags skólanna eða sé kannski talin skipta 

minna máli en aðrar greinar. Það sýndi sig í gögnunum að þeir skólar sem 

skipulögðu sálfræði utan brauta eða utan brautalýsinga voru oft með færri 

sálfræðiáfanga í kennslu við skólann og yfirleitt bara þá hefðbundnu, eins og 

inngang að sálfræði eða þroskasálfræði. Ef litið er á aðrar brautir innan 

skólanna voru nokkrir skólar sem skipulögðu sálfræði, þá helst inngang að 

sálfræði, þroskasálfræði og afbrigasálfræði á sjúkraliðabraut og íþróttabraut. Á 

sjúkraliðabraut var inngangur að sálfræði til dæmis skylda hjá átta skólum, 

þroskasálfræði skylda hjá sjö skólum og afbrigðasálfræði skylda hjá þremur. 

Á íþróttabraut var inngangur að sálfræði og þroskasálfræði skráð fimm sinnum 

sem skylda og afbrigðasálfræði einu sinni sem skylda. Þegar litið er út fyrir 

þessar brautir er sálfræði ekki skipulögð á iðnabrautum og lítið á náttúrufræði- 

og raunvísindabrautum eða viðskipta- og hagfræðibrautum. Þó skráir einn 

skóli inngang að sálfræði sem skyldu á náttúrufræði- og raunvísindabraut, eins 

skráir hann sama áfanga sem val á sömu braut. Inngangur er svo í tveimur 

skólum skráð sem val á viðskipta- og hagfræðibraut. Afbrigðasálfræðin er í 

þremur skólum skráð sem val á náttúrufræði- og raunvísindabraut. Þessar 

niðurstöður sýna að sálfræði er oftar skráð eða skipulögð sem val í 
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námsskipulagi en sem skylda. Sérstaklega ef litið er til þess að skólar kenna 22 

ólíka áfanga en almennt koma þrír þeirra fram í einhverjum brautarlýsingum 

(hér eru þó undantekningar). Í ljósi þess hve margir skólar velja að kenna hina 

ýmsu sálfræðiáfanga og hve margir nemendur velja að læra sálfræði á 

skólaárinu virðist greinin vera fremur vinsæl meðal framhaldsskóla nemenda. 

Sem er áhugverð þróun í ljósi þess að hún sé oft skipulögð utan brautarlýsinga 

og hefur einnig verið dregin saman síðastliðin ár þegar litið er til þeirra áfanga 

sem hættir eru í kennslu.  

Níu skólar hættu með áfanga í kennslu um og eftir árið 2015. Minnkað 

framboð var almennt útskýrt út frá breyttu námsskipulagi vegna styttingu 

framhaldsskólans auk þess sem einhverjir nefndu að námsframboð væri bundið 

mannauði skólans og hefði því verið skorið niður eftir að sálfræðikennari hætti 

eða fór í leyfi. Hafa ber í huga að Menntaskólinn við Sund hætti alfarið 

sálfræðikennslu eftir styttingu framhaldsskólans vegna þess að 

sálfræðikennarinn þar hætti störfum. Hvort skólinn reyndi að fylla í skarð þess 

sálfræðikennara er ekki vitað. Það er þó spurning hvort sama myndi eiga sér 

stað ef um aðra grein væri að ræða. Hvaða greinar eru ómissandi í kennslunni? 

ætti sálfræði ekki að vera ein af þeim? 

Það virðist sem sálfræði hafi þurft að víkja fyrir hefðbundnum 

skyldugreinum með breyttu námsskipulagi árið 2015. Samt er margt sem 

bendir til þess að hún hafi fengið meira pláss í framhaldsskólum undanfarin ár 

undir öðru nafni en sálfræðikennsla. Í þessari rannsóknarvinnu hefur 

rannsakandi komist að því að allir nemendur á framhaldsskólastigi eru óbeint 

skyldaðir til að læra sálfræði undir nafninu lífsleikni. Lífsleikni byggir stóran 

hluta kennslu sinnar á viðfangsefnum úr mannúðarsálfræði, 

persónuleikasálfræði, þroskasálfræði, heilsusálfræði, félagssálfræði og 

jákvæðri sálfræði (Embætti landslæknis, 2013, bls. 51–70; Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 14–17). Ef sálfræði er ,,lífsleikni“ og ef kenna þarf 

mikilvæg hagnýt verkfæri hennar öllum þeim sem fara í framhaldsskóla, þá er 

sérstaklega áhugavert að sjá að hún er ekki ein þeirra námsgreina sem 

aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) tiltekur sem skyldu í framhaldsskólum 

landsins. Kannski telja skólayfirvöld ekki þörf á að kenna sálfræði í sérstökum 

áfanga sem kallast sálfræði heldur sem hluta af öllu skólastarfi eins og fjallað 

hefur verið um hér inngangskaflanum. En er það rétta leiðin? Er ekki 

áhrifaríkara að veita nemendum verkfæri sálfræðinnar ef þeir fá kennslu í 

fræðum hennar samhliða því. Að þeir læri hvað býr þessum verkfærum að baki. 
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Til dæmis af hverju og hvernig hugræn atferlismeðferð virkar gegn depurð eða 

þunglyndi. Hvað depurð sé og hvers vegna einstaklingar upplifi slíkt. Þá er 

spurning hvort einnig kenna eigi stærðfræði, tungumál, íþróttir eða sögu sem 

hluta af öðrum námsgreinum?  

Undanfarin ár hafa framhaldsskólar beitt sér fyrir auknu aðgengi að 

sálfræðiþjónustu inn í skólunum (Þingskjal nr. 1049/2015-16). Þetta er gert í 

ljósi þess að helsta ástæða brottfalls er andleg veikindi framhaldsskólanema. 

Til að vinna gegn brottfalli hafa svo stjórnvöld veitt skólum styrki og útbúið 

áætlanir um aðgerðir til að bæta og efla geðheilsu framhaldsskólanema. 

Aðgerðirnar snúa að auknu aðgengi að sálfræðiþjónustu en helst felast þær þó 

í fræðslu og því að kenna sálfræðileg verkfæri til að takast á við erfiðleika í 

daglegu lífi. Þetta er t.d. fræðsla um andlega veikindi, vímuefnavarna-

námskeið, námskeið í jákvæðri sálfræði, kennsla í núvitund, þjálfun í 

sjálfsstjórn og félagsfærni, sjálfsstyrkingarnámskeið, HAM kennsla, 

kvíðastjórnunarnámskeið og margt fleira (Kristrún Birgisdóttir, 2018, bls. 8–

9). Þetta vekur þó upp spurningar um það hvers vegna þurft hafi sérstakt 

fjármagn og aðgerðaráætlun í framhaldsskólana til þess að kenna hugmyndir 

sálfræðinnar og verkfæri hennar. Til að kenna það sem maður hefði haldið að 

gæti fallið undir ákveðna sálfræðikennslu. Afhverju skipuleggja skólar ekki 

frekar sálfræði sem skyldu við skólana. Það er mjög skrýtið að á sama tíma og 

aðalnámskrá dregur úr áherslum sínum á sálfræðikennslu og sálfræðiáföngum 

er fækkað, koma auknar áherslur á sálfræðina utan námskrár, frá stjórnvöldum 

og framhaldsskólunum sjálfum. Hér væri kannski sniðugt að skipuleggja 

námsefni í sálfræði á þann hátt að það samræmist þessum aðgerðum 

stjórnvalda og vinni gegn brottfalli. Auk þess væri sniðugt að veita 

sálfræðikennurum stuðning til að mæta þessu hlutverki betur. Þá væri hægt að 

setja þessi auka námskeið (þessar aðgerðir) undir sálfræðikennsluna við 

skólana. 

Ef litið er til niðurstaðna um sálfræðikennara eru fleiri konur en karlar 

sálfræðikennarar (ef miðað er við það kynjahlutfall sem fékk senda 

könnunina). Svarhlutfall var 65%, 22 konur og sex karlar svöruðu könnuninni. 

Aldur sálfræðikennara í íslenskum framhaldsskólum er á bilinu 25 ára til 70 

ára. Af þeim voru 11 kennarar 39 ára eða yngri, níu á aldrinum 40 til 50 ára og 

sjö voru 51 árs eða eldri. Alls var 21 sálfræðikennari af þessum 28 sem svöruðu 

með grunngráðu í sálfræði (B.A., BSc eða B.S.) og allir greindu þeir frá einni 

eða fleirum framhaldssgráðum að undanskildnum einum kennara. Starfsaldur 
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sálfræðikennara er frekar hár. Einungis fjórir kennarar höfðu starfað í þrjú ár 

eða minna, 11 kennarar voru með starfsaldur upp á fjögur til tíu ár og 13 

kennarar höfðu starfað í 11 ár eða meira. Kynjahlutfall sálfræðikennara rímar 

við fyrri umfjöllun um fleiri konur á öllum stigum náms í sálfræði.  

Með þessar niðurstöður um sálfræðikennara í huga veltir maður fyrir sér 

hvort kennsla í sálfræði sé meira í samræmi við eldri námskrá en þá nýrri vegna 

aldurs og starfsaldurs kennaranna. Ef til vill voru þessir kennarar margir hverjir 

að kenna sálfræði eða að huga að sálfræðikennslu í námi sínu þegar gamla 

námskráin (1999) datt úr gildi. Breytingar á námskránni gerast ekki á einum 

degi svo kennarar þurfa ekki að hafa 20 ára starfsaldur til að hafa kennt eftir 

eldri námskránni sem lagði töluverða áherslu á sálfræði. Kannski eru það 

sálfræðikennararnir sem hafa haldið sálfræðikennslu inni í námsframboði 

skólanna. Sérstaklega ef litið er til svara viðmælenda um að möguleiki sé á því 

að sálfræðikennsla hætti ef sálfræðikennarinn hætti (hér voru bæði dæmi um 

einstaka áfanga eða jafnvel sálfræðikennslu eins og hún leggur sig).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þó svo að rannsóknin gefi gott 

yfirlit yfir stöðu sálfræðikennslu í íslenskum framhaldsskólum skólaárið 2019-

2020; er staða sálfræði sem námsgreinar fremur óljós, bæði hvað varðar tilgang 

hennar í kennslu og hvað varðar þessar breytingar sem áttu sér stað í 

aðalnámskrá frá árinu 1999. Í fyrsta lagi breyttist áhersla á sálfræði mikið að 

nafninu til, því þó svo hún sé ekki nefnd þá hvarf hún ekki alveg úr námskránni. 

Hana er t.d. að finna í formi lífsleiknikennslu og í markmiðum um grunnþætti 

og lykilhæfni í öllu námi. Í öðru lagi er athyglisvert að á meðan aðalnámskrá 

dregur úr áherslum á sálfræðikennslu, setja stjórnvöld aukna áherslu á slíka 

kennslu. Í þriðja og síðasta lagi er óljóst hvort kenna eigi sálfræði sem 

undirbúning fyrir frekara nám eða sem hluta af öllu námi til að efla 

persónulegan þroska nemenda.  

Eins og áður kemur fram er sálfræðinám á háskólastigi vel sótt í 

íslenskum háskólum. Gefur það ekki tilefni til þess að veita ungmennum val 

um að undirbúa slíkt nám í framhaldsskólum landsins? Inntökuskilyrði 

háskólanna gera einungis kröfur um stúdentspróf við upphaf náms, en hvað 

felst í því prófi? Þessi rannsókn sýnir að stúdentspróf nemenda geta verið mjög 

ólík. Til að mynda læra 75% framhaldsskólanemenda enga sálfræði.  

Háskólinn á Akureyri er með fjöldatakmarkanir inn í grunnnám í sálfræði. 

Hvaða nemendur ætli séu teknir þar inn. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 
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tilefni til þess að fara að skoða stúdentspróf nánar með ákveðna forgangsröðun 

í huga (Háskólinn á Akureyri, 2020).  

Þegar litið er á helstu niðurstöður rannsóknarinnar má sjá að sálfræði er 

ennþá stór hluti af kennslu í framhaldsskólum. Allir bóknámsskólar á landinu 

nema einn bjóða uppá einhverja sálfræði. Á skólaárinu 2019-2020 kenna 28 

skólar, 22 ólíka sálfræðiáfanga. Kenndir eru áfangar allt frá einum upp í níu og 

að meðaltali fjórir á skólaári. 25% allra nemenda í bóknámsskólum á Íslandi 

fá einhverja, þó mismikla kennslu í sálfræði. Þetta þýðir að þrátt fyrir að 

sálfræðikennsla hafi farið hverfandi úr aðalnámskrá framhaldsskóla á árunum 

1999-2020 er kennslan ennþá í anda eldri aðalnámskrá framhaldsskóla frá 

árinu 1999. Auk þess sem áfangaval og -lýsingar eru einnig í anda þeirra 

hugmynda sem þar komu fram. Það sem hefur þó breyst er að sálfræðin hefur 

ekki lengur skilgreinda stöðu í aðalnámskrá sem þýðir að framhaldsskólar þurfi 

ekki að kenna sálfræði og að hún sé ekki ómissandi hluti af námi 

framhaldsskólanema. Er þetta þó raunin? Þessar niðustöður gefa til kynna að 

það þurfi að skilgreina stöðu sálfræðinnar sem námsgreinar betur innan 

framhaldsskólanna; hvaða þýðingu sálfræðinám hefur fyrir nemendur, hvaða 

hlutverki námið gegnir sem hluti af stúdentsprófi, fyrir frekara nám og fyrir 

þann þroska sem er mikilvægur á unglingsaldri.  
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