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Ágrip

Í þessari ritgerð er sjónum beint að textum í lestrarbókum barna á grunnskólaaldri, þá 

sérstaklega lestrarkennslubókum og hvort nota megi þann vettvang til hugrænnar þjálfunar. 

Miðað er við hugræna þjálfun eins og hún er skilgreind í þessari ritgerð og hugtök tengd efninu 

skilgreind.  Farið er yfir niðurstöður rannsókna um líðan barna og unglinga sem sýna að hún 

fer versnandi.  Í þessu sambandi er farið yfir efnistök lífeðlis-, félags- og sálfræði, kenningar 

um sjálfið, hugtök um hugsanir og hugarfar skilgreind og farið yfir skilgreiningar námsefnis 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna.  Leitast verður við að svara spurningunni hvort 

lestrarkennslubækur séu vettvangur sem nýta má fyrir hugræna þjálfun?  Til þess að svara þeirri 

spurningu er einnig leitað álits lestrar- og sérkennslusérfræðings.  Niðurstaðan er sú að þennan 

vettvang megi einmitt nýta til þess með þar til gerðum textum með það að markmiði að auka 

vellíðan barna og unglinga. 
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Abstract 

This essay focuses on text in children literature for reading education and the possibility to use 

that as a source for mental training as that concept is described in this essay.   The ideology of 

mental training is examined and theories in that relation described.  Studies related to mental 

wellness of children and teenagers in Iceland is examined and as that wellness is deteriorating 

the ideaology of the biopsychosocial model is explained.   The concepts of the self and human 

mindset are examined and ways to teach and gain control over that. There is a legally 

compulsory educaton in Iceland and the guidance to school literature according to the Icelandic 

educational authorites is examined.  The aim is to answer the question if school literature can 

be used as a mental training material as well?  To answer that question an interview was also 

taken with a reading and special education teatcher and the results give an indication of that 

that this scene can indeed be used for mental training with the fitting text with the aim to 

increase the mental fitness of children and teenagers. 
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The mind is everything.  

What you think you become. 

 

-Buddha 
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Formáli 

Fyrir mér er lífið eins og púsluspil, 1000 bita púsluspil.  Oft gerist eitthvað eða við lendum í 

einhverju sem við skiljum ekki eða við ráðum ekki við.  Okkur finnst lífið ósanngjarnt og við 

skiljum ekki af hverju atburðir gerast eða hvað við eigum að læra.  Seinna, jafnvel mörgum 

árum seinna, áttum við okkur á að þessir atburðir passa nákvæmlega inn í okkar lífsins 

púsluspil, við höldum áfram reynslunni ríkari og byggjum á öllu því sem hefur hent okkur, og 

lærum.  Sumum gengur betur er öðrum að láta bitana passa, sumir eru langt komnir með púslið 

á unga aldri en aðrir eiga í stökustu vandræðum með lífsins púsluspil langt eftir aldri.  

 

Mig langar að við sem samfélag byggjum upp sterka einstaklinga sem verða vandaðir 

samfélagsþegnar og gefandi foreldrar og að við fyrirbyggjum vanlíðan í stað þess að vera sífellt 

að deila út plástrum hingað og þangað í samfélaginu.  Mér finnst ég alltof oft upplifa að við 

séum að slökkva elda víða og útdeila plástrum, sérstaklega þegar kemur að börnum og 

unglingum.  Sumir þessara elda brenna enn langt fram á unglings- og fullorðinsár og margir 

leita ýmissa leiða, hjálpar og jafnvel örþrifaráð til að efla sjálfið og finna tilgang og 

lífshamingju.  Í staðinn fyrir að innræta börnum sem fyrst jákvætt viðhorf, sjálfstraust og styrkja 

bjargráð og fyrirbyggja þannig eldana og sárin. Ég upplifði þetta líka þegar ég starfaði í 

grunnskóla og sá svo sterklega hvað mörgum börnum leið illa, vanlíðan oft sprottin upp af því 

sem þau höfðu alist upp við, verið innrætt og kennt.  Mig dreymir um samfélag þar sem allir 

leggja sig fram við að byggja upp andlega sterka einstaklinga sem verða svo síðar góðar 

fyrirmyndir og góðir foreldrar og brjóta þessa keðju vanlíðaninnar.  Það er að mínu mati þannig 

að allt sem við berum á borð fyrir börnin okkar getur haft áhrif á þau og þeirra hugmyndir um 

lífið og tilveruna.  

 

Hugmyndin að efnistökum þessarar ritgerðar hefur lengi blundað í mér og kviknaði fyrir 

mörgum árum þegar dætur mínar fengu lestrarkennslubækur í skólanum þar sem textinn var 

hvorki uppörvandi né aðlaðandi að mínu mati.  Dæmi: 

„Einu sinni voru fimm systur. Fjórar þeirra voru mjög fallegar en ein 

þeirra var lítil og ljót. Augu hennar voru ekki eins skær og tindrandi 

og augu hinna systranna. Hár hennar var hvorki sítt né fallegt. Hún 

var svo skrýtin að börnin kölluðu hana alltaf Litlu Ljót“ (Bjarni 

Bjarnason, Jón J. Þorsteinsson, Vilbergur Júlíusson, 1990). 
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Svona hefst sagan af Litlu Ljót sem út kom árið 1973 í lestrarbók útgefinni af Námsgagna-

stofnun.  Lestrarbók sem enn er notuð til lestrarkennslu í grunnskólum.  Litla Ljót hittir fyrir 

skjaldböku sem segir henni að þvo sér upp úr lind sem verður til þess að hún er ekki lengur ljót: 

„Nú voru kinnar hennar rauðar, augun stór og fögur og hárið sítt og skínandi fagurt“ (Bjarni 

Bjarnason, o.fl. 1990).  

„Einu sinni var lítil kóngsdóttir sem hét Dimmalimm. Hún var ljúf 

og góð og hún var líka þæg“.  

Svona hefst ævintýrið um Dimmalimm sem er í sömu bók og sagan um Litlu Ljót.  Dimmalimm 

sýndi stórum fallegum svani ástúð, svanurinn reyndist vera prins í álögum.  Hér er úrelt kynja- 

og staðalímynd:  

„Nú eru þau kóngur og drottning í ríki sínu. En allt var þetta því að 

þakka, að Dimmalimm var svo þæg og góð stúlka“ (Bjarni Bjarnason 

o.fl., 1990).   

Lestrarbókin um Sóma sjóræningja er gefin út af Skólavefnun ehf. árið 2008 ætluð yngstu 

nemendunum og fram kemur í umfjöllun um efnið fremst í bókinni að lestextinn sé 

skemmtilegur: 

„Sómi rændi gulli.  Sómi var líka vondur.  Hann átti beittan og stóran 

hníf.  Hann drap menn ef þeir vildu ekki láta hann hafa gull.  Það var 

órói í Sóma. Það var langt síðan hann hafði farið í ránsferð. Hann 

langaði í meira gull og að sjá blóð (Berglind Guðmundsdóttir, 2008).   

Úr bókinni Skúli skelfir og íþróttadagurinn og lýsir því sem Skúli skelfir hugsar þegar kennarinn 

hans tilkynnir nemendum sínum um íþróttadag í skólanum þar sem hún vonast til að dagurinn 

verði ánægjulegur: 

„Þegar hann yrði kóngur léti hann kennarana keppa í hlaupum og léti 

svo hálshöggva sigurvegarana. Skúli konungur skelfilegi glotti 

ánægjulega“ (Simon, 2012).  



vi 
 

Bækurnar um Skúla skelfi eru til útláns á skólabókasöfnum og gjarnan lesnar í yndislestri, 

jafnvel notaðar sem heimalestrarbækur.  

Ég tel að allt sem við berum á borð fyrir börnin okkar geti haft áhrif á þau, hvernig þau hugsa 

og bregðast við og hvaða skoðanir þau hafa, á sjálfum sér og öðrum.  Ég hef í gegnum árin 

óskað eftir því að dætur mínar lesi ekki ákveðnar bækur í heimalestri.  Ég er ekki sú eina því í 

Bretlandi komst móðir nokkur í fréttirnar fyrir nokkru og varð fyrir áreiti á samfélagsmiðlum 

vegna þess að hún bað um að ævintýrið um Þyrnirós yrði ekki lesið í sex ára bekk hjá syni 

hennar því með sögu eins og þeirri „yrði aldrei hægt að breyta djúpstæðum viðhorfum til 

kynferðis og kynhegðunar“ (Anna Kristín Jónsdóttir, 2017).  Við verðum að láta okkur þetta 

varða og segja okkar skoðun ef við viljum breytingar og bætingar.  

Ég sé fyrir mér að lestrarkennslubækur geti verið góður vettvangur fyrir hugræna þjálfun barna 

eins og hún er skilgreind hér í þessu verkefni.  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til bakkalárprófs í sálfræði við Háskólann á Akureyri unnin 

veturinn 2019-2020.  

Ég vil þakka eiginmanni mínum fyrir alla ástina, þolinmæðina og hvatninguna.  

Leiðbeinandann minn, dr. Sigrúnu Sigurðardóttur, hitti ég fyrst í jógakennaranámi fyrir 

nokkrum árum og svo liggja leiðir okkar saman hér í þessu verkefni. Skemmtilegt dæmi um 

bita sem passaði í mitt lífsins púsluspil og ég er afskaplega þakklát fyrir. Takk Sigrún! 
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1. Inngangur 

Ég er móðir fjögurra dætra sem nú eru á aldrinum 9-17 ára og hef farið með þeim öllum í 

gegnum lestrarbækur og námsefni grunnskóla.  Auk þess starfaði ég sem stuðningsfulltrúi í 

grunnskóla í fjögur ár og fékk þá smá innsýn í grunnskólasamfélagið.  Ég sá með eigin augum 

hversu margir nemendur glímdu við vanlíðan og samskiptaörðugleikar voru algengir. 

Ástæðurnar voru eflaust margar og einstaklingarnir misjafnir.  Að mínu mati væri mikill 

ávinningur af því að samfélagið leggðist á eitt við að veita öllum börnum hugræna þjálfun með 

það að markmiði að fyrirbyggja vanlíðan.  Það skiptir máli hvernig við nærum börnin okkar, 

andlega, líkamlega og félagslega.  

Ég hef sjálf mikinn áhuga á andlegum málefnum og hef farið m.a. farið í gegnum 

jógakennaranám.  Almennt tel ég að áhugi á andlegum málefnum hafi aukist mikið undanfarin 

misseri og ár kannski samfara aukinni vanlíðan einstaklinga í nútíma samfélagi og leitun að 

úrræðum. Lengi býr að fyrstu gerð segir máltækið og það er mín skoðun að það væri 

verðmætara fyrir samfélagið að þjálfa börn í hugrænni færni þannig að þau þrói með sér sterka 

sjálfsmynd, jákvætt hugarfar og heilbrigð viðhorf til sjálf síns og annarra.  Í gegnum  BA námið 

í sálfræðinni hefur mér fundið nær öll áherslan hafa verið lögð á að kenna hvernig eigi að greina 

einstaklinga og meðhöndla með lyfjum, meginþema klínískrar sálfræði, í staðinn fyrir að kynna 

og kenna heildstæðari nálgun og aðferðir sem miða að því að fyrirbyggja vanlíðan og andleg 

mein skv. lífeðlis-, félags- og sálfræði.  Það er dýrt fyrir samfélagið að leita þurfi sértækra 

úrræða, fara á sérstök námskeið eða leita til fagaðila á unglings- eða fullorðinsaldri til að læra 

aðferðir til að öðlast hugarró.  

Lestrarkennsluefni er vettvangur sem nær til allra barna á Íslandi.  Markmið verkefnisins er að 

skoða hvort lestrarkennslubækur væru þá hugsanlegur vettvangur fyrir hugræna þjálfun eins og 

hún er skilgreind í kafla 6 til að hafa áhrif á þá þætti sem skilgreindir eru í kafla 4.  Markmið 

lesefnis Aðalnámsskrár mennta- og menningarmálaráðuneytisins eru skoðuð sem og 

skilgreiningar á barnabókmenntum og lesskilningi.  Fyrst eru niðurstöður rannsókna um líðan 

íslenskra ungmenna skoðaðar og að lokum er fengið álit sérfræðings á því hvort að 

lestrarkennslubækur geti verið vettvangur hugrænnar þjálfunar eins og hún er skilgreind í 

þessari ritgerð.   
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2. Líðan íslenskra ungmenna 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir niðurstöður rannsókna um líðan íslenskra barna til að 

staðfesta það sem ég upplifði í starfi mínu sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla.  

Heilsu ungmenna á Íslandi hefur hrakað á síðustu árum og er þar helst aukning í kvíða og depurð 

(Sigrún Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017).  Ársæll Már 

Arnarson er prófessor á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands, í frétt í Morgunblaðinu frá 

árinu 2019 um niðurstöður rannsóknar á heilsu og lífskjörum grunnskólanemenda segir Ársæll: 

„Það er augljóst að líðan unglinga er verri núna en hún hefur nokkurn tímann verið áður.   

Þróunin er ekki í rétta átt“ (mbl.is, 2019).  Í rannsókninni kemur fram að hátt í 40% unglinga í 

10. bekk finna fyrir depurð vikulega eða oftar, 38% segjast stríða við svefnörðugleika og um 

17% þeirra segjast vera oft eða mjög oft einmana“ (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 

2018).  

Á vef Embættis Landlæknis kemur fram að helstu áskoranir varðandi lifnaðarhætti Íslendinga 

séu m.a. of lítill svefn og streita og andleg líðan ungmenna.  Enn fremur kemur þar fram að 

rannsóknir sýni fram á að upplifun nemenda á því hvernig kennurum líki við þá hafi áhrif á 

líðan og námsárangur í skóla og það sé því umhugsunarvert að einungis 55,7% nemenda í 8.-

10. bekk upplifi það að kennurunum líki vel við þá (landlæknir.is, 2019).  

Rannsókn og greining hefur nýlega birt niðurstöður um heilsu og líðan íslenskra unglinga í 8.-

10. bekk og þar kemur fram að ívið fleiri meta andlega heilsu sína slæma eða mjög slæma í ár 

samanborið við niðurstöður úr sömu könnun árið 2018.  Hlutfall þeirra nemenda sem fannst 

framtíðin oft vera vonlaus hefur einnig aukist frá 2018 (Rannsókn og greining, 2020).  
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3. Lífeðlis-, félags- og sálfræði 

Farið verður stuttlega yfir lífeðlis-, félags og sálfræðimódelið til að varpa ljósi á að heilsa og 

vellíðan er samspil margra þátta; Líffræðilegra, félagslegra og andlegra þátta. 

Lífeðlis-, félags- og sálfræðimódel (e. biopsychosocial model) er nýlegt innan sálfræðinnar og 

gerir ráð fyrir að heilsa eða heilsuleysi sé samspil eða afleiðing lífeðlislegra, sálrænna og 

félagslegra þátta (Taylor, 2012). Það kemur að einhverju leyti til af auknum áhuga á 

austurlenskum lækningum og heimspeki.  Þar er gert ráð fyrir að manneskjan sé ein heild, 

líffræðilegir þættir, sálrænir og félagslegir spili saman og meðferðarformin margvísleg, s.s. 

jurtalækningar, nálastungur, nudd, hreyfing, næring og hugleiðsla.  

Hugmyndin um að sálrænir þættir hafi áhrif á líkamleg veikindi má rekja allt aftur fyrir miðja 

síðustu öld eða til Flanders Dunbar og Franz Alexander. Hugmyndir þeirra um að sálrænir 

þættir veki upp kvíða sem verður ómeðvitaður og hefur þannig líkamleg áhrif í gegnum 

taugakerfið og veldur líkamlegum veikindum má segja sé grunnurinn að hugmyndinni um 

sálvefræn einkenni (e. psychosomatic), orsakað af tilfinningalegum orsökum (Taylor, 2012). 

Þessar hugmyndir hafa verið gagnrýndar í gegnum tíðina en í dag ætti flestum að vera ljóst að 

ekki er hægt að aðskilja líkama og sál þegar kemur að heilsu, vellíðan og veikindum hvers 

konar.  Það er því  mikilvægt að þekkja tilfinningar sínar og líðan og geta fært í orð og tjáningu 

en ekki síður mikilvægt að koma vel fram, vera góð fyrirmynd, kenna og miðla því sem jákvætt 

er fyrir líðan og greind barnanna okkar. 
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4. Ég er það sem ég hugsa 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtök og kenningar sem taka á því hvernig við sjáum okkur 

sjálf, hvernig við hugsum um okkur sjálf og hvernig við bregðumst við.  Hugtökin sem verður 

fjallað um eru sjálfsmynd, sjálfsálit, sjálfstraust, sjálfstjáning, hugarfar og viðhorf.  Börn hafa 

sterka þörf fyrir að finna til sín á einhvern hátt, vera góð í einhverju, hafa hlutverk og 

viðfangsefni sem þau skilja og vita að skiptir umheiminn og þau sjálf máli (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

4.1 Sjálfsmynd 

Sjálfið hefur löngum verið til umræðu innan sálfræðinnar og má rekja kenningar um sjálfið 

meira en heila öld aftur í tímann eða allt aftur til Sigmund Freud (Larsen, o.fl., 2013) þó ekki 

verði fjallað nánar um hans kenningar í þessari yfirferð. Sjálfsmyndin ákvarðar hvernig 

einstaklingurinn skynjar sjálfan sig og hefur úrslitaáhrif á það hvernig hann nýtur sín í 

samfélaginu. Hún kyndir undir metnaðinn, hefur áhrif á námsgetu, atorkusemi, tilfinningaleg 

viðbrögð og samskipti við aðra (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

Sjálfsálit og sjálfstraust eru þættir í sjálfsmynd einstaklinga.  Sjálfsálit má segja að byggist á 

því hvernig einstaklingur ber sjálfan sig saman við aðra og niðurstaðan það álit sem 

einstaklingurinn hefur á sjálfum sér. Sjálfsálitið segir til um það hversu mikils virði 

einstaklingurinn telur sig vera (Baumeister o.fl., 2003). Sjálfsálit hefur sterk tengsl við 

hamingju (Baumeister o.fl., 2003).  Sjálfstraust einkennist af tilfinningu fyrir því að geta áorkað 

hlutunum og eiga velgengni og hamingju skilið. Eitt af einkennum góðs sjálfstrausts er 

hæfileikinn til að virða getu og kosti annarra án þess að finna til minnimáttarkenndar (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

Sjálfsálit (e. self-esteem) er má segja stærsta hugtakið af þessum þremur og um það hefur verið 

mikið fjallað.  Sjálfsálit er að mestu rannsakað með því að mæla viðbrögð fólks við mati og 

samnaburði hvers konar.  Það að vera metin(n) er mjög algengt í t.d. skólakerfinu eins og við 

þekkjum það með heimanámi, könnunum, prófum og námsmati.  Fyrir utan skólann eru svo 

hvers konar íþróttakeppnir, framkomur, tölvuleikir og á fullorðinsárum t.d. samanburður og mat 

á vinnustöðum og í persónulega lífinu að ógleymdum samfélagsmiðlunum.  

Margar rannsóknir taka því mið af hvernig einstaklingar bregðast við gagnrýni og neikvæðri 

umsögn.  Þegar sjálfsálitið er lágt þá er sjálfvirk hugsun neikvæð og rannsóknir sýna að þessum 

einstaklingum er mikið í mun að forðast það að gera mistök við að leysa hin ýmsu verkefni og 
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veigra sér við að takast á við verkefni á meðan þeim sem hafa hátt sjálfsálit er meira í mun að 

halda í þá sjálfsmynd að þeir njóti velgengni og farsældar.  Þarna er um ræða ólík viðhorf til 

verkefna lífsins, annars vegar að óttast það að gera mistök en hins vegar að óttast það að njóta 

ekki velgengni eins og viðkomandi á von á.  Þeir sem hafa hátt sjálfsálit halda jákvæðu viðhorfi 

til sjálf síns þrátt fyrir hversdagslega hnökra (Larsen o.fl., 2013).  

Sjálfstraust (e. self-efficacy), segir til um skynjun á eigin getu og trú á hæfileikum sínum til að 

framkvæma tiltekin verk og ná árangri. Þessi skynjun getur haft áhrif á það hvernig 

einstaklingar nálgast verkefni, áskoranir og markmið.  Þeir sem hafa mikið sjálfstraust leggja 

meira á sig, hafa meira úthald til að leysa verkefni og setja sér hærri markmið en þeir sem hafa 

lítið sjálfstraust (Bandura, 1989).  Sú skoðun sem við höfum á sjálfum okkur hefur afgerandi 

áhrif á allt líf okkar, allt frá því hvernig við stöndum okkur í vinnunni, ástarmálum og 

foreldrahlutverkinu til þess hversu lagt við náum í lífinu (Branden 2003). 

4.2 Sjálfstjáning 

Í upphafi þessarar ritgerðarsmíðar var unnið með orðið sjálfstal sem þýðingu á enska hugtakinu 

inner speech, sem vissulega er líka hægt að þýða sem innra tal. Við nánari athugun þá er orðið 

sjálfstal ekki til í íslenskri orðabók en sjálfstjáning er til og merkir það að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar (snara.is, án ártals). Sjálfstjáning eða innra tal er nokkurs konar einræða sem fram 

fer í huga okkar í gegnum daginn og inn í nóttina. Við erum þannig í raun að melta og túlka það 

sem við sjáum og upplifum yfir daginn byggt á reynslu okkar og lífskoðunum.  

Einna þekktust er kenning rússneska sálfræðingsins Lev Vygotsky um innra tal sem taldi að 

einstaklingar fæðist með grundvallar andlega hæfni sem er athygli, skynjun og minni. 

Tungumálið taldi hann svo vera mikilvægt í vitsmunaþroska þar sem það verður verkfæri til að 

stjórna hugsun og þar með hegðun og þar getur menning og félagslegt umhverfi haft mikil áhrif 

og mótað einstaklinginn (Vigotsky, 1962).  

Við heyrum öll þessa innri rödd í höfðinu á okkur, þessa sjálfstjáningu, þögult tjáningarform 

sem við ein skynjum. Þetta ferli gegnir hlutverki í skammtímaminni sem dæmi þegar við 

endurtökum eitthvað í huga okkar sem við viljum tileinka okkur, muna eftir, færa yfir í 

langtímaminnið.  Innra tal gegnir líka hlutverki í sjálfsvitund okkar, hjálpar okkur að 

skipuleggja okkur, leysa úr þrautum eða verkefnum, á þátt í viðhorfi og hvatningu, lestri,  

skrift, útreikningi og minni.  Þannig getur innra tal átt jákvæðan þátt á mörgum vitsmunalegum 

sviðum en getur að sama skapi truflað og haft neikvæð áhrif.  Neikvætt innra tal getur truflað 
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árangur og úrlausn þrauta og sýnt hefur verið fram á að það er áhættuþáttur fyrir þunglyndi og 

kvíðaraskanir (Perrone-Bertolotti o.fl., 2014). Þannig skiptir líka máli hvað þú lest og hvað þú 

upplifir, heyrir og sérð.  

Þrátt fyrir hversu mikilvægt innra tal er fyrir þroska manneskjunnar hefur innra tal fengið 

fremur takmarkaða athygli innan sálfræðinnar meðal annars vegna þess að það er 

aðferðafræðilega vandkvæðum bundið að rannsaka og mæla innra tal (Alderson-Day og 

Fernyhough, 2015).  Þó er talað um innra tal og hefur það verið rannsakað í sambandi við 

vinnsluminni en fræðilegar upplýsingar um sjálfstal er eins og hugarþjálfun, að mestu 

rannsakað í tengslum við íþróttaiðkun þar sem mæld er frammistaða (og þá er talað um sjálfstal 

í íslensku efni).  

Innra tal getur verið jákvætt eða neikvætt og getur breytt því hvernig við högum okkur og 

bregðumst við í daglegu amstri og verkefnum sem blasa við.  Til að breyta neikvæðu innra tali 

yfir í jákvætt er hægt að nota það sem kallað er hugræn atferlismeðferð og er í dag vel þekkt 

innan sálfræðinnar.  Um hugræna athyglismeðferð verður fjallað síðar í ritgerðinni.  

4.3 Hugarfar og viðhorf 

Skv. íslenskri orðabók er skýringin á hugarfari; hugarþel, innræti, afstaða til e-s.  Hugarfar er 

svo einnig ein skýringin á orðinu hjartaþel ásamt orðinu hjartalag.  Viðhorf er skv. íslenskri 

orðabók skoðun, álit eða afstaða (snara.is, án ártals).  

Sem fullorðnir einstaklingar teljum við okkur hafa val um hugarfar okkar til lífsins og almenn 

líðan ræðst oft af viðhorfi einu saman, hugarfar og viðhorf geta þannig á stundum skipt meira 

máli en staðreyndir.  Við getum ekki stjórnað öllu sem gerist eða hvernig aðrir haga sér en við 

getum stjórnað því hvernig við bregðumst við.  

Grósku hugarfar (e. growth mindset) samanborið við fastmótað hugarfar hefur verið töluvert í 

umræðunni að undanförnu.  Sálfræðingurinn Carol Dweck hefur síðan 2006 ritað bækur og 

greinar og haldið fyrirlestra um málefnið og hefur hugtakið um grósku hugarfar notið vaxandi 

vinsælda, ekki síst í atvinnulífinu.  Þeir einstaklingar sem tileinka sér grósku hugarfar trúa því 

að eiginleikar þeirra eins og greind og hæfileikar sé hægt að rækta og styrkja með því að leggja 

sig fram, skipuleggja sig og læra af öðrum (Dweck, 2016).  Fastmótað hugarfar hafa t.d. aftur 

á móti þeir sem telja sig ekki geta lært nýja hluti eða breytt viðhorfi sínu eða viðbrögðum. 

Þrautseigja og lausnamiðuð hugsun eru mikilvægir eiginleikar til þess að ná árangri í skóla og 
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almennt í lífinu.  Í samantekt  Dweck og Yeager (2012) kemur fram að þeir nemendur sem trúa 

eða er kennt að vitsmunalegir hæfileikar séu eiginleikar sem hægt er að þróa hafa tilhneigingu 

til að sýna meiri árangur í krefjandi aðstæðum eins og þegar skipt er milli skólastiga og sýndu 

í rannsóknum betri árangur á stærðfræðinámskeiðum.  Rannsóknir sýna að þeir sem að trúa því 

(eða fá leiðsögn) að hægt sé að þróa félagslega eiginleika með grósku hugarfari að það geti 

dregið úr árásargirni og streitu unglinga og leitt til betri frammistöðu í skólanum (Dweck, 2016).  

Í skólum geta viðhorf og væntingar kennara haft áhrif á nemendur og einnig hefur áhrif hvaða 

efni fyrir þau er lagt, eins heima hefur metnaður og viðhorf foreldra áhrif. Börn þurfa 

leiðbeiningar og hvatningu til að kynnast sjálfum sér, standa með sjálfum sér, sýna öðrum 

hluttekningu, læra á lífið og tilveruna í kringum sig og leysa úr þeim verkefnum sem fyrir þau 

eru lögð á meðvitaðan hátt. 
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5. Námsefni samkvæmt Aðalnámskrá 

Á Íslandi er skólaskylda og um námsefni grunnskólanna gildir Aðalnámskrá grunnskóla gefin 

út af menntamálaráðuneytinu.  Í Aðalnámskrá segir að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri 

og félagslegri vellíðan.  Það ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis.   

Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn 

og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla.  Þar segir einnig: „Helstu þættir heilbrigðis sem 

leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan,  

góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra“. 

Enn fremur segir: „Efla þarf færni þeirra í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, 

ákvarðanatöku, markmiðasetningu og streitustjórnun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011).  

Sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félags- og borgaravitund og félagsfærni eru þættir sem 

skilgreindir eru sem grunnþættir í íslenskri menntun.  Orðin hugleiðsla og núvitund koma ekki 

fyrir í Aðalnámskránni.  Talað er um mikilvægi læsis, enda tungumálið tengt við þá kunnáttu 

og færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsanir sínar í ritað mál og lesið texta.  Eins  

og áður hefur komið fram er tungumál ekki síður mikilvægt fyrir innra tal sem leggur grunninn 

að sjálfsmyndinni.   

Í Aðalnámskránni segir um námsgögn: „Til námsgagna telst allt það efni sem notað er til að ná 

markmiðum náms og kennslu.  Námsgögn skulu vera fjölbreytt og vönduð og taka mið af 

nýjustu þekkingu á sviði menntunar- og kennslufræða“.  Þar segir enn fremur: „Námsgögn, sem 

valin eru til notkunar í grunnskólum, þurfa að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og 

áhugavekjandi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Um barnabókmenntir segir á lesvef Háskóla Íslands: „Barnabækur hafa margvíslegt gildi í 

uppeldi og menntun barna.  Þær hafa fyrst og fremst skemmtigildi, en einnig menningarlegt, 

listrænt, menntunar- og uppeldislegt gildi“ (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, án ártals). Á lesvef 

Háskóla Íslands segir einnig; „Lesskilningur er stöðugt ferli sem þróar hugsun og er undirstaða 

alls náms. Við lesturinn á lesandi í eins konar samræðum við lesefnið (innra tal) sem hjálpar 

honum til að fylgjast með því sem hann les, viðhalda áhuga og skilja það“ (Helga 

Sigurmundsdóttir, án ártals).   
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6. Hugræn þjálfun 

Í þessum kafla verður lauslega farið yfir þau hugtök og þær aðferðir sem hægt er að nýta við 

hugræna þjálfun.  Hugrænn merkir huglægur, sem lýtur að huganum og ein merking undir 

orðinu kjarkur er hugarþrek; setja í sig kjark, hleypa í sig kjarki, herða sig andlega, tala kjark 

í e-n (snara.is, án ártals).  Orðið hugarþjálfun kemur ekki fyrir í íslenskri orðabók en það orð er 

notað í íþróttasálfræði.  Erfitt getur hins vegar verið að mæla árangur af hugrænni þjálfun og 

sjálfstali og eru fræðilegar upplýsingar um þetta efni að mestu tengdar íþróttasálfræði. 

6.1 Íþróttasálfræði 

Þegar leitað er upplýsinga og rannsókna um hugræna þjálfun eða hugarþjálfun kemur að mestu 

leyti upp efni varðandi íþróttasálfræði og mælingar tengjast frammistöðu í íþróttum.  Þar er 

meðal annars fjallað um athyglisstjórnun, markmiðasetningu, spennustjórnun og sjálfstal. 

Rannsóknir í íþróttasálfræði hafa sýnt að hugarþjálfun getur haft áhrif á hugræna færni, kvíða, 

sjálfstraust og frammistöðu (Hallur Hallsson, 2013).  

Hugtakið hugræn þjálfun (e. psychological training) stendur fyrir kerfisbundna og stöðuga 

þjálfun á andlegum eða sálfræðilegum þáttum íþróttamanna með það að markmiði að bæta 

færni, frammistöðu og ánægju.  Þó það sé persónubundið hvaða þætti er verið að vinna með þá 

eru algengustu þættirnir: slökun, einbeiting, sjálfstal, markmiðasetning, sjálfstraust og venjur. 

Allt þættir sem nýtast einstaklingum í daglega lífinu ekki bara í undirbúningi fyrir íþróttakeppni 

og því er hugræn þjálfun ekki síður mikilvæg en líkamleg þjálfun í lífinu almennt.  

6.2 Hugræn atferlismeðferð (HAM) 

Áhrif hugsana eru mikil og oft höfum við tilhneigingu til að falla í ákveðnar hugsanaskekkjur 

þegar hugsanirnar eru neikvæðar og ekki gagnlegar.  Hugsanir eru ekki staðreyndir og 

mikilvægt er að læra að átta sig á þeim og hvernig þær hafa áhrif á líðan okkar og hegðun. 

Hugræna atferlismeðferð: „Í HAM er skjólstæðingi kennt að bera kennsl á ósjálfráðar 

óhjálplegar hugsanir og meta hvaða áhrif atferli hefur á líðan.  Skjólstæðingi er kennt að líta á 

hugsanir sínar sem tilgátu (eina af mörgum), en ekki endilega þá einu réttu.  Þegar ósjálfráðar 

hugsanir tengdar vandanum og vanlíðan hafa verið kortlagðar er skjólstæðingi kennt að 

endurmeta hugsanir sínar með skipulögðum hætti og breyta hegðun með það að markmiði að 
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bæta líðan sína“ (Magnús Blöndahl Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson 

og Jón Friðrik Sigurðsson, 2011).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um árangur hugrænnar atferlismeðferðar m.a. hvort sú 

aðferð geti minnkað kvíða hjá börnum.  Rannsókn frá árinu 2015 sýndi að hugræn 

atferlismeðferð sem veitt var nemendum á aldrinum 9-10 ára hafði þau áhrif að hægt var að 

minnka eða koma í veg fyrir kvíðaeinkenni hjá börnum (Stallard og fl., 2015).  

6.3 Hugleiðsla og núvitund 

Hugleiðsla er djúp, kerfisbundin íhugun (oft tengd indverskum heimspekiviðhorfum) (snara.is, 

án ártals).  Hugleiðsla (e. meditation) er mörg þúsund ára gömul aðferð og trúarbrögð sem eru 

mjög áhrifamikil í nær öllum samfélögum hafa notað hugleiðslu í einhverri mynd með bænum, 

möntrum og öðrum svipuðum athöfnum um langt árabil.  Engin þörf er hins vegar á að aðhyllast 

trúarbrögð til að hugleiða og er það í raun æfing í einbeitingu og að velja hugsanir sínar og 

viðbrögð og róa taugakerfið. Núvitund (e. mindfulness) er af sama toga, leið til að beina athygli 

að líðandi stund og skynja tilfinningar og áreiti í umhverfinu án þess að bregðast við eða dæma. 

Eitthvað sem við búum öll yfir en þurfum bara að læra að nýta (mindfulness.org, án ártals).  

Rannsóknir sýna að það að stunda hugleiðslu minnkar streitu, eykur slökun og vellíðan og 

hjálpar einstaklingum að tileinka sér einbeitingu og sjálfstjórn um leið og það eykur 

tilfinningagreind og sjálfsálit (Erricker, 2001).  

Ellen J. Langer er prófessor við Harvard háskóla og hefur rannsakað m.a. kenningar um 

núvitund.  Samkvæmt Langer eiga einstaklingar sem „stunda núvitund auðveldara með að setja 

sig í spor annarra, hafa meiri sjálfsvirðingu og eiga auðveldara með að sætta sig við eigin ókosti. 

Þeir upplifa neikvæða endurgjöf ekki sem ógn og eiga auðveldara með að laga sig að nýjum 

aðstæðum“ (Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, 2016).  Þetta samræmist einmitt því sem kemur 

fram hér áður um grósku hugarfar. 

Að vera sáttur við sjálfan sig er gríðarlega mikilvægt fyrir andlega heilsu skv. Langer. Ef 

fordómalaus sjálfsást er ekki til staðar getur það leitt til ýmissa tilfinningalegra erfiðleika, m.a. 

reiði og þunglyndi.  Einstaklingur sem í sífellu metur og dæmir sjálfan sig fremur en að sætta 

sig við sjálfan sig á það til að kalla eftir neikvæðri athygli og ekki síður pirrast út í sjálfan sig 

til að bæta upp fyrir það sem einstaklingurinn telur sig skorta af persónuleika.  Einfaldasta og 

mailto:hafrunkr@landspitali.is
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924933815301528#!
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náttúrulegasta aðferðin til að draga úr neikvæðu sjálfsmati er að tileinka sér núvitundarhugsun 

(Langer, 1989). 

6.4 Jákvæð sálfræði  

Jákvæð sálfræði er nýleg stefna innan sálfræðinnar og beinir sjónum að heilbrigði, hamingju og 

því sem gerir lífið innihaldsríkara, frekar en að fást við viðfangsefni hefðbundinnar klínískrar 

sálfræði; greiningar, sjúkdóma, vandamál og lyfjagjafir (Psychology today, án ártals).  Seigla, 

núvitund, viðhorf, hugarfar, tilfinningar og styrkeikar eru m.a. þættir sem rannsakaðir hafa verið 

innan jákvæðrar sálfræði.  Kjarni menntunar er að næra styrkleika, að vaxa og læra og andleg 

og félagsleg velferð eru lykilatriði fyrir kennara og aðra sem sinna menntun og alla sem vilja 

tileinka sér stefnu jákvæðrar sálfræði (Shankland, 2017). 

Kostirnir við að skilja samspil hegðunar, líffræðilegra og félagslegra þátta í velferð einstaklinga 

mun ekki bara nýtast einstaklingum heldur líka samfélaginu öllu. Rannsóknir sýna að 

neikvæðar tilfinningar tengjast auknum líkum á sjúkdómum, að utanaðkomandi aðstæður hafa 

áhrif á velferð okkar en viðhorf okkar og viðbrögð hafa meiri áhrif. Íhlutanir sem hvetja til 

jákvæðni (bæði í gjörðum og viðhorfi) skipa stóran sess í að auka velferð (Huppert, 2009).  

Martin Seligman er einn af upphafsmönnum jákvæðrar sálfræði sem stefnu innan sálfræðinnar. 

Ein af kenningum hans er velferðarkenningin, PERMA. PERMA stendur fyrir 5 mælanlega 

grundvallarþætti sem eru jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions), þátttaka (e. engagement), 

samskipti (e. relationships), tilgangur (e. meaning) og árangur (e. accomplishments). Seligman 

segir að það sé samspil þessara þátta sem auki vellíðan og lífsgæði og stuðli þannig að velferð 

(Seligman, 2011).  

 

 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-006-0022-5#ref-CR9
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7. Álit lestrar- og sérkennslusérfræðings  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir viðtali sem ég tók við sérfræðing í lestrarkennslu.  Mig 

langaði einnig til að fá álit viðmælanda míns á þeirri hugmynd að nota þann vettvang sem 

lestrarkennslubækur eru fyrir hugræna þjálfun eins og hún er skilgreind í þessu verkefni með 

það að markmiði að áhrif viðfangsefni kafla 4.  Viðmælandi minn er grunnskólakennari til 

margra ára með framhaldsmenntun í sérkennslufræðum með áherslu á lestrarfræði og hefur m.a. 

átt sæti í læsisteymi menntamálráðuneytisins og í eftirfarandi texta er vitnað til viðtalsins við 

hann.  

Spurður að því hvað einkenni góða lestrarkennslubók svaraði hann því til að það færi fyrst  

og fremst eftir aldri nemandans en alltaf þyrfti að ná ákveðnum undirstöðum og færni í lestri  

til að geta lesið sér til gagns og ánægju.  Hljóðaaðferðin er sú kennsluaðferð sem mest er notuð 

í lestrarkennslu hér á landi og rannsóknir sýna að hljóðaaðferðin er best til að kenna grunninn. 

Menntamálaráðuneytið gaf á sínum tíma út tilmæli um að hver og einn skóli skyldi hafa 

læsisstefnu og undirrituðu menntamálaráðuneytið og sveitarfélög Læsissáttmála árið 2015.  Til 

að mæla árangur þarf próf og á þessum tíma voru búin til próf fyrir hvern árgang fyrir sig frá 

1.-10. bekk en þau próf mæla lesfimi, fyrst og fremst hraða og framburð.  Skilningur er ekki 

mældur að sama marki og viðmælandi mínum fannst vanta lesskilningspróf sem eru í takt við 

nútímalestur.  Nútímafólk les ekki langa texta.  Hann taldi ekki hafa verið næga eftirfylgni með 

Læsissáttmálanum og honum fylgdi t.d. ekki fjármagn til að fylgja því eftir að útbúa nýtt efni, 

aðlaðandi og innihaldsríkt og mælingum á skilningi væri ábótavant og það væri hreinlega 

skortur á lestrarkennslubókum. 

Taldi viðmælandi minn að lestrarkennsluefni væri prófarkalesið með tilliti til réttritunar og 

uppsetningar en innihald textans ekki lesið með gagnrýnum augum og taldi hann enga stefnu 

hafa verið gerða um innihald texta lestrarkennslubóka af menntamályfirvöldum.  Hann sagði 

einfaldlega ekki til nóg af lestrarkennslubókum, lítið nýtt efni og þess vegna væri verið  

að endurútgefa eldri bækur.  Það væri jú ódýrara.  Sumar af þessum bókum eru með gamaldags 

textum sem innihalda á stundum fordóma og úreltar staðal- eða kynjaímyndir. Ef börn eru  

að lesa efni með slíkum textum þarf að lesa með þeim og gagnrýna.  Það er hans mat að  

það vantar fjölbreyttari bækur fyrir allan aldur.  Ekki er sett fjármagn í að útbúa nýtt efni.  

Spurður að því hvort að hann teldi að hægt væri að flétta saman hugtökin sem nefnd eru í þessari 

ritgerð og aðferðirnar sem nefndar eru til hugarþjálfunar og það notað sem rauður þráður í texta 

lestrarkennslubóka sagði hann að absolut ætti að flétta þetta saman í innihaldsríkan texta  
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með hugarþjálfun að markmiði í lestrarkennslubókum, það þyrfti bara að passa að setja hann í 

réttan búning.  Einmitt ætti að nota þennan vettvang til að æfa og kenna hugarþjálfun þessi 

hugtök, alveg tilvalið.  Að lokum sagði viðmælandi minn: „Menntun á ekki að vera arðbær 

fjárhagslega séð heldur skilar arðurinn sér í menntuðu og ekki síst góðu fólki sem líður vel“.  
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8. Umræður og lokaorð 

Bjarni Bjarnason, Jón J. Þorsteinsson og Vilbergur Júlíusson völdu efnið í lestrarbók 

Námsgagnastofnunnar að mestu úr safni Steingríms Arasonar, lestrarbókina sem vitnað er í í 

formála þessarar ritgerðar og ber heitið Litla Ljót. Steingrímur Arason lauk kennaraprófi árið 

1908. Hann þýddi og tók saman margar barnabækur og starfaði sem kennari um árabil 

(Wikipedia, án ártals).  Í lok sögunnar um Litlu Ljót kemur fram að það geti vel verið að litla 

lindin sé enn á sínum stað og vísar kannski í að sagan geti endurtekið sig; saga um einelti, 

hégóma og brotna sjálfsmynd.  Kannski sagan sé talin sígild þess vegna? Ég ætla ekki á nokkurn 

hátt að vanvirða störf Steingríms eða hugsjón en texti eins og sá sem kemur fyrir í sögunum um 

Dimmalimm og Litlu Ljót er að mínu mati úreltur og á ekki við sem efni til lestrarkennslu eða 

lestrarþjálfunar í dag.  Innihald textans skiptir máli því lesandi á í nokkurs konar samræðum 

við lesefnið sem birtast sem innra tal. 

Innra tal á ekki bara við í lestri því það er eitthvað sem við framkvæmum öll alla daga og gerir 

okkur að því sem við erum.  Það er gríðarlega mikilvægt hafa einhverja hugmynd um að hver 

og einn geti stjórnað hugsunum sínum og hugmyndum að einhverju leyti.  Við gerð þessarar 

ritgerðar fann ég engar upplýsingar eða lýsingar sem segja til um innihald texta í 

lestrarkennslubókum.  

Ýmis námskeið eru haldin til að kenna t.d. sjálfstyrkingu, hugleiðslu og núvitund og margir 

foreldrar verja háum fjárhæðum í þess konar námskeið fyrir börn sín og unglinga.  Ef að  

við hins vegar bjóðum þeim hugræna þjálfun á vettvangi sem nær til þeirra gætum við 

hugsanlega dregið úr vanlíðan með því að byggja upp sjálfsmynd þeirra og heilbrigt viðhorf til 

sjálf síns og umhverfisins. Allt sem við berum á borð fyrir börnin okkur hefur áhrif á þau og 

þetta snýst mikið til um hvernig við nærum þau andlega, líkamlega og félagslega. Allt er þetta 

jafn mikilvægt og er krefjandi að sinna og gefa.  Hvernig þankagang og viðhorf við innrætum 

þeim er einn af grunnþáttunum í vel- eða vanlíðan barna og unglinga.  Það skiptir máli hvernig 

við tölum við okkur sjálf, um okkur sjálf, við þau, um þau og alla aðra.  

Lesefni í grunnskólum, ekki síst lestrarkennsluefni, getur haft mótandi áhrif en auk lesefnis  

í grunnskólum hefur auðvitað annar lestur og annað afþreyingarefni áhrif og getur mótað 

skoðanir barna og unglinga, s.s. sjónvarpsþættir, tölvuleikir og samfélagsmiðlar. Ekki hefur 

verið tekið tillit til þessara þátta í þessari ritgerð og þau áhrif eru án efa efni í aðra ritgerð.  
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Vanlíðan unglinga eins og fram kemur í rannsóknum er áhyggjuefni og eitthvað sem vert er að 

við sem samfélag leggjum okkur fram um að fyrirbyggja. Það er skólaskylda á Íslandi og 

lestrarkennslubækur eru þannig vettvangur sem nær til flest allra barna hér á landi. Í þessari 

ritgerð hef ég skoðað aðferðir sem nota má til hugarþjálfunar og fengið staðfestingu sérfræðings 

á því að lestrarkennslubækur séu vettvangur vel til þess fallinn, samfara því að kröfum 

lestrarkennsluaðferða sé mætt. Einnig kom fram í máli sérfræðingsins sem rætt var við að 

skortur er á nýju lesefni fyrir yngstu nemendur grunnskólanna.  Í Aðalnámskrá grunnskóla segir 

að lestrarefni skuli höfða til nemenda og vera aðlaðandi. Það þarf að aðlaga lestrar-

kennslubækur að breyttu samfélagi, þörfum samfélagsins, ritskoða það lestrarefni sem notað  

er og það er mín niðurstaða að nýta megi þennan vettvang betur.  Mig langar til að vinna áfram 

með þessa hugmynd og þýða eða útbúa lestrarbækur fyrir börn sem miðla efni hugrænnar 

þjálfunar eins og hún hefur verið skilgreind í þessari ritgerð.  Það að nýta lestrarbækur sem 

vettvang fyrir hugræna þjálfun gæti verið agnarlítið en mikilvægt púsl í hinni stóru mynd fyrir 

vellíðan einstaklinga og dýrmætt fyrir samfélagið í heild.  
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