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Formáli 

Þetta verkefni fjallar um lífsleikni og kennara greinarinnar. Eftir að hafa farið í vettvangsnám í 

framhaldsskóla og kennt þar lífsleikni kom hugmyndin að lokaverkefninu. Mig langaði að vita 

hverjir það eru sem kenna fagið og hvernig þeir fengu stöðuna. Þá var tilvalið skoða það 

nánar og úr þeirri hugmynd varð lokaverkefnið til.  

Ég vil þakka viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig, 

án þeirra hefði þetta verkefni ekki litið dagsins ljós. Einnig fær leiðbeinandi minn, Ólafur Páll 

Jónsson og sérfræðingur verkefnisins hún Þuríður Jóhannsdóttir sérstakar þakkir fyrir leið-

sögnina og gagnlegar ábendingar. Ekki er hægt að skrifa um þakklæti án þess að minnast á 

hana Þórunni Bríeti sem hefur verið samferða mér í gegnum þetta ævintýri, þetta reddast 

alltaf. Daníel Steinar hefur staðið þétt við bakið á mér og verið þolinmóður við mig í skrif-

unum, ég þakka honum fyrir það. Stærstu og bestu þakkirnar fær hún nýfædda Freyja Brá 

Daníelsdóttir fyrir að vera mín helsta hvatning og að koma í heiminn á hárréttum tíma.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 21. apríl 2020 

 

Agla Brá Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Lífsleikni er kennslugrein með það markmið að stuðla að vitund barna og ungmenna um 

hvernig farsælast sé að lifa í samfélagi við aðra. Þá er athyglinni beint til dæmis að hugsun-

um, tilfinningum, lýðræði og mannréttindum. Kennarinn er sá sem leiðbeinir nemendum 

sínum í náminu, hann skapar hvetjandi námsumhverfi og góðan skólabrag. Óháð því hvaða 

kennslugrein kennari kennir, þá verður hann að hafa áhuga og þekkingu á viðfangsefninu. En 

viðfangsefni kennslugreinarinnar lífsleikni teygir anga sína víða. Markmiðið með þessu verk-

efni er að öðlast þekkingu á lífsleikni og lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og skoða sérstak-

lega hvernig framhaldsskólar velja kennara til að kenna lífsleikni. Leitast er við að fá svör við 

tveimur rannsóknarspurningum sem eru eftirfarandi: Hvaða kennarar eru það sem kenna 

lífsleikni? og Hvernig hefur menntun eða bakgrunnur kennara áhrif á inntak lífsleikninnar? 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við kennara sem 

eru eða hafa verið að kenna lífsleikni í framhaldsskólum landsins. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að þátttakendurnir séu almennt áhugasamir um lífsleikni og séu 

meðvitaðir um mikilvægi greinarinnar. Þeir eru öruggir í kennslunni en sumir tala um tíma-

leysi og að lífsleikni hafi þurft að mæta afgangi. Út frá niðurstöðum má álykta að 

viðmælendum þyki kennslugreinin mikilvæg í skólastarfinu og að bakgrunnur kennaranna 

skipti máli. Í ljósi þess sem fram kemur í þessari rannsókn virðist mér að framhaldsskólar 

mættu huga betur að kennaravali fyrir lífsleikniÉg tel að þá þurfi að velja út frá menntun og 

bakgrunni þeirra og að það eigi að vega þyngra en lausir tímar í töflu. Þannig má styrkja 

kennslugreinina lífsleikni. 
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Abstract 

Life skills in high schools – How teacher’s education and background influence content and 

teaching methods. 

Teaching life skills as a school subject aims at helping children and teenagers to thrive in 

society, focusing, among other things, on thoughts, feelings, democracy and human rights. 

The teacher’s job is to create a positive learning environment and no matter what the 

subject, a teacher must have both knowledge and inspiration. The objective of this paper is 

to study life skills education and life skills teaching in high schools and to examine how the 

schools are selecting their life skills teachers. This is done by asking two research questions: 

Who teaches life skills? And How does the teacher’s education and experience affect his 

scope on the subject? The study is based on a qualitative method where teachers who are or 

have been teaching life skills in high schools were interviewed. The findings indicate that the 

participants of the research are generally interested in life skills education and are aware of 

its significance and relevance. They are confident in their teaching but some find that they 

lack time and that life skills teaching is not considered important. Life skills is an important 

school subject and a teacher’s background does matter. Schools could do better in choosing 

their life skills teachers and should base their selection on education and experience rather 

than availability. This would surely improve life skills teaching. 
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1 Inngangur  

1.1 Rök fyrir vali á viðfangsefni 

Þar sem ég valdi að skrá mig í Menntun framhaldsskólakennara með kjörsviðið Grunnþættir 

og gildi: sjálfbærni – jafnrétti – lífsleikni fannst mér viðeigandi að vinna lokaverkefni út frá 

því. Í vettvangsnámi mínu fékk ég tækifæri til að kenna lífsleikni í framhaldsskóla á höfuð-

borgarsvæðinu og kviknaði þar hugmyndin að lokaverkefninu. Ég var gríðarlega heppin með 

leiðbeinanda í vettvangsnáminu mínu, konu sem kenndi samfélagsgreinar, mest þó lífsleikni. 

Hún er fyrirmynd mín þegar kemur að kennarastarfinu og var það sannur heiður að fá að 

fylgjast með henni í kennslustofunni. Þegar ég sat í tímum hjá henni hugsaði ég: „Ég vil vera 

svona kennari.“ Hún hafði áhuga og þekkingu á námsefninu og náði vel til nemenda sinna, 

hún hélt uppi bekkjaraga og sýndi mikla umhyggju. Þegar ég hugsa til baka til lífsleiknitíma í 

minni framhaldsskólagöngu man ég eftir látum, masi og þreyttum kennara. Ég upplifði að 

kennarinn hefði lítið álit á kennslugreininni og því lögðum við nemendurnir ekki mikið á 

okkur. Okkar hugarfar var, að það eina sem við þyrftum að gera til að standast áfangann væri 

að mæta í alla tímana. Gaman er að velta því fyrir sér hvort viðhorf okkar nemendanna hefði 

verið öðruvísi með annan kennara.  

Fyrir þá sem sátu aldrei lífsleiknitíma í grunnskóla eða framhaldsskóla getur reynst 

erfitt að skýra hvað lífsleikni er. Það getur einnig verið misjafnt eftir kennurum hvernig þeir 

skilgreina lífsleikni og hvað eigi að falla undir greinina. Mér hefur virst að lífsleiknikennsla sé 

breytileg á milli skóla og jafnvel á milli kennara innan sama skóla. Því verður verkefnið mitt 

um lífsleikni í framhaldsskólum þar sem ég skoða hverjir það eru sem kenna lífsleikni, hver 

bakgrunnur eða menntun þeirra er og hvernig það hefur áhrif á lífsleiknina.  

Farið verður yfir það hvað er að baki lífsleikninni og sögu greinarinnar í skólakerfinu 

með aðalnámskrá til hliðsjónar. Ávinningur lífsleiknikennslu verður dreginn upp út frá 

rannsóknum bæði innlendum og erlendum. Skoðað verður hvaða námsefni er til fyrir 

kennara í lífsleikni og einnig hvaða leiðir Háskóli Íslands býður upp á fyrir kennaraefni. Lítið 

hefur verið gefið út um lífsleikni í framhaldsskólum en uppistaða og viðfangsefni greinarinnar 

eru gjarnan eins í framhalsskólum og grunnskólum. Því verður stuðst við efni sem viðkemur 

lífsleikni bæði í framhaldsskólum og grunnskólum.  Ég skynja að lífleikni er stundum afgangs 

fag og álit kennara og nemanda á faginu er í einhverjum tilfellum ekki mikið. Þær umræður 

um að framhaldsskólar ráði sjaldan inn lífsleiknikennara heldur dreifi tímunum á þá kennara 

sem vantar tíma í töfluna sína eru nokkuð áberandi meðal nema samferða mér í 

meistaranáminu. Það verður því áhugavert að skoða fræðin og fara á vettvang til að komast 

að því hvort þessar hugmyndir og umræður séu á rökum reistar. 



 

9 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessu verkefni er að öðlast þekkingu á lífsleikni og lífsleiknikennslu í fram-

haldsskólum. Þar að auki að skoða hvernig framhaldsskólar velja kennara til að kenna lífs-

leikni. Leitast er við að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hvaða kennarar eru það sem kenna lífsleikni? 

Hvernig hefur menntun eða bakgrunnur kennara áhrif á inntak lífsleikninnar? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum voru tekin viðtöl við sex kennara auk þess sem 

farið verður yfir fræðin sem fjalla um inntak og markmið lífsleikninnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður farið yfir það sem liggur að baki lífsleikninni. Byrjað verður á því að 

fjalla um sögu samfélagsgreina þar sem lífsleikni er hluti þeirra. Næst verður fjallað um 

lífsleiknina sjálfa, hugtökum gerð skil og hvernig greininni er gjarnan skipt í tvo flokka. Því 

næst verður saga kennslugreinarinnar á Íslandi rakin og skoðað verður hvað hafði áhrif á 

þróunina. Lífsleiknin er því næst skoðuð út frá nýlegum straumum jákvæðrar sálfræði og er 

næst fjallað um greinina út frá aðalnámskrám. Í lokin á kaflanum verður gerð grein fyrir 

nokkrum rannsóknum á lífsleikni, bæði innlendum og erlendum.  

2.1 Samfélagsgreinar 

Með grunnskólalögunum árið 1974 og námskránni árið 1977 voru námsgreinarnar átthaga-

fræði, saga, félagsfræði og landafræði, settar undir sama hatt og byrjað var að fjalla um 

samfélagsfræði. Þessar greinar sem falla undir samfélagsfræði eru þá skilgreindar sem 

samfélagsgreinar (Þorsteinn Helgason, 1998). Þær greinar sem teljast til samfélagsgreina eru 

meðal annars saga, landafræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, þjóðfélagsfræði, heimspeki og 

siðfræði. Greinarnar eiga það sameiginlegt að fjalla til dæmis um ólík samfélög og 

menningarheima og eru góður vettvangur til að fræða nemendur um jafnrétti, lýðræði, 

umhyggju og virðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Árið 1999 gaf 

Menntamálaráðuneytið út hefti, út frá aðalnámskránni sem kom út sama ár, sem fjallaði um 

samfélagsgreinar en þó mátti ekki finna neitt um kennslugreinina lífsleikni í heftinu. 

Samfélagsgreinar gegna stóru hlutverki í menntun þar sem hæfni nemenda þroskast á 

mörgum sviðum. Þá er krafan um að nemendur skilji betur þær hugmyndir sem menning 

grundvallast á.  

Aðal markmiðið með samfélagsgreinum er að móta borgara sem taka þátt í að þróa 

samfélagið og geti tekið upplýstar ákvarðanir um viðfangsefni líðandi stundar. Ástæðan er sú 

að við lifum í lýðræðislegu fjölmenningarsamfélagi í gagnvirkum heimi (Hoge, 2002). Önnur 

mikilvæg markmið samfélagsgreina eru að efla nemendur í tjáskiptum og gera þeim kleift að 

færa rök fyrir sínu máli, nálgast álitamál, leysa ágreining á farsælan hátt og taka tillit til 

skoðana annara. Einnig er það markmið samfélagsgreina að fræða nemendur um umhverfi 

sitt og auðlindir sem og menningu og sögu. Fræðimenn hafa haft orð á því að greinarnar sem 

falla undir samfélagsgreinar séu þær einu sem undirbúa nemendur fyrir að fara út í samfélag-

ið eða skili af sér hæfum borgurum (Misco og Shiveley, 2010). Nemendur þurfa að takast á 

við ýmsar áskoranir á lífsleiðinni og koma  sumar úr umhverfinu eða nærsamfélaginu. Þá eiga 

samfélagsgreinar að hjálpa nemendum að geta brugðist við af skynsemi þar sem þeir geti 

gert sér grein fyrir eigin ábyrgð þegar kemur að því að mæta þessum áskorunum (Mennta- 
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og menningarmálaráðuneytið, 2013). Að vera meðvitaður um þau grundvallargæði sem 

fylgja lífi okkar er annað markmið samfélagsgreina. Það felur í sér skilning á því hvernig 

gæðin geti leitt til fjölbreyttra skyldna, réttinda og gilda einstaklings. Sú skoðun er uppi 

meðal sumra að helsta markmiðið með kennslu samfélagsgreina sé að miðla áfram þekkingu 

um fortíðina. Þá eru aðrir sem segja að upplýsingar geri lítið gagn ef ekki eigi að rýna þær og 

meta. Hugmyndafræðilega séð eru greinarnar vel til þess fallnar að taka á allri hegðun hvort 

sem það er hegðun úr fortíð, nútíð eða framtíð (Zevin, 2007). 

Með stöðugri þróun í samfélaginu hefur áherslan á samfélagsgreinarnar aukist. Sam-

félagið samanstendur af fjölbreyttum einstaklingum og ríkir fjölmenning í samfélaginu. Þá 

þarf að vinna markvisst að því að undirbúa einstaklinga fyrir að taka þátt í samfélaginu. 

Evrópuráðið hefur gefið út töluvert af efni sem styður við slíkan undirbúning. Tilgangurinn er 

að vinna gegn staðalmyndum samhliða því að auka umburðarlyndi og einnig að fræða um 

ólík trúarbrögð. Með efninu sem Evrópuráðið hefur gefið út er því haldið fram að fræðsla 

geti stuðlað að viðurkenningu á þáttum sem snerta á réttindum allra til þess að hafa sína 

eigin sýn og skoðanir og geti þar af leiðandi eflt einstaklinginn innan samfélagsins og dregið 

úr átökum (Gunnar J. Gunnarsson, 2012). 

2.2 Lífsleikni  

Eins og fjallað var um í kafla 2.1 þá er lífsleikni ein af samfélagsgreinunum í grunnskóla. Í 

framhaldsskólanum er ekki talað um samfélagsgreinar í sama skilningi en inntak og 

viðfangsefni lífsleikninnar eru svipuð og eru í grunnskólanum. Segja mætti að markmið með 

lífsleikni væri að stuðla að vitund barna og ungmenna um hvernig lifa skuli í samfélagi með 

öðrum. Þá er athyglinni beint til dæmis að hugsunum, tilfinningum, lýðræði og mannrétt-

indum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Eins og uppistöðu lífsleikninnar er lýst í námskrám svipar greininni til annarrar náms-

greinar sem á ensku ber heitið „character education“. Kristján Kristjánsson (2002) bendir á 

að lífsleikni hefði að öllum líkindum ekki náð þeirri fótfestu í skólakerfinu hér á landi sem 

raun ber vitni ef ekki væri fyrir áhrif frá skapgerðarmenntun, eða „character education“, 

undir lok síðustu aldar. Kristján segir frá því að orðið lífsleikni hafi líklegast verið notað fyrst 

hér á landi yfir þýðingar á gögnum sem tengdust námsefninu Lions-Quest en skilgreiningar á 

orðinu eru nokkrar. Segja má að íslenska hugtakið svipi til annarra erlendra hugtaka, svo sem 

life skills. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er lífsleikni (e. life skills) skilgreind 

sem geta einstaklings til að taka á móti hindrunum og áskorunum í daglegu lífi sem og að 

aðlaga sig að fjölbreyttum aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Lífsleiknina má aðlaga að 

ólíkri menningu og umhverfi en alltaf þannig að heilsa og velferð sé í fyrirrúmi (World Health 

Organization, 1997, bls. 1).  
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Áður en lífsleikni var gerð að sér kennslugrein var hugtakið notað yfir náms- og 

kennsluefni sem snýst um á að efla nemendur félagslega- og tilfinningalega. Þó kennslu-

greinin sé tiltölulega ung þá voru sumir skólar samt sem áður byrjaðir að notast við námsefni 

lífsleikninnar fyrir 1999. Segja má að Erla Kristjánsdóttir hafi verið frumkvöðull í að þróa 

lífsleikni sem kennslugrein á Íslandi (Aldís Yngvadóttir, 2002). Eins og kemur fram í þessari 

ritgerð þá hefur hún samið og þýtt námsefni fyrir lífsleikni auk þess að semja handbók fyrir 

kennara (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004) og 

hafa umsjón með kennslu í lífsleikni í Kennaraháskóla Íslands á þeim árum sem greinin var að 

skjóta rótum. Auk Erlu þá hefur heimspekingurinn og prófessorinn Kristján Kristjánsson verið 

mikill talsmaður lífsleikninnar. Kristján hefur skrifað mikið um lífsleikni og hafa nokkrar 

greinar hans birst í tímaritinu Uppeldi og menntun. Í greininni sinni, „Lífsleikni í skólum: Saga, 

forsendur, flokkun, vörn“ fer Kristján yfir uppistöðu lífsleikninnar og segir m.a.: 

Uppistaða hennar sé þau almennu efni er stefni að „aukinni sjálfsþekkingu, 

þroska og mannrækt“, og eru hugtök eins og „siðvit“, „samskipti“, „sköpun“ og 

„lífsstíll“ einnig nefnd í því sambandi. Það er því hárrétt ályktað hjá Sigríði 

Þorgeirsdóttur að „siðfræðileg umfjöllun“ eigi að vera þungamiðja flestrar þátta 

greinarinnar og kjarni hennar sé „siðferðiskennsla eða siðmennt”(Kristján 

Kristjánsson, 2001).  

Kristján vitnar í greinina „Siðfræðikennsla í skólum“ eftir Sigríði Þorgeirsdóttur (1999). Út frá 

drögum að lífsleikni sem innleiða átti í skólana árið 1999 áleit hún að siðfræðilegt sjónarhorn 

yrði rauði þráður flestra þátta kennslugreinarinnar. Út frá þessu má segja að mat þeirra 

beggja sé að siðfræði eigi að taka mesta plássið í lífsleikni. Eins og fram kom að ofan hefur 

Kristján bent á það að lífsleikni eins og hún birtist í námskrám svipi til námsgreinarinnar 

„character education“. Hugtakið persónuleiki (e. character) hefur verið skilgreint sem 

þrískipt: siðferðileg þekking, siðferðileg tilfinning og siðferðileg hegðun. Þá er sagt að 

einstaklingur með góða persónuleika þekki muninn réttu og röngu og geti breytt á góðan 

hátt (Lickona, 1991). Það er ósk allra að samfélagið samanstandi af einstaklingum sem geti 

bent á hvað sé rétt og gott að gera og hvað sé það ekki, einnig að þessir einstaklingar geri og 

breyti til hins betra þrátt fyrir utanaðkomandi hindranir. 

Kristján Kristjánsson skiptir lífsleikni í tvo flokka, í beinabera lífsleikni annars vegar og 

holdtekna lífsleikni hins vegar. Hann segir síðan að lífsleiknin í íslenskum skólum sé byggð á 

hugmyndafræði hinnar beinaberu lífsleikni. Þessi tegund af lífsleikni felur í sér að til séu sam-

eiginlegar dygðir og einnig gildi sem eru sameiginleg. Eru dygðirnar og gildin eftirsóknarverð 

og eru samþykkt af öllum. Í skólum hér á landi tengist þá beinabera lífsleiknin meðal annars 

námi um tilfinningar, félagslega þætti og mannrækt (Kristján Kristjánsson, 2002). Hægt er að 
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gagnrýna beinabera lífsleikni á grundvelli dygðanna. Þær geri ráð fyrir að útiloka megi 

margbreytileika og steypa öllum í sama form. Þá er litið til þess að einstaklingar fari ólíkar 

leiðir upp hið svokallaða þroskafjall (Kristján Kristjásson, 2001). Einnig hefur það verið sett 

fram að dygðirnar séu of ónákvæmar svo hægt sé dæma um það hvort breytt sé rétt eða 

rangt með tilliti til athafna og tilfinninga í hversdagslegu lífi (McLaughlin og Halstead, 1999). 

Hin tegund lífsleikninnar, eða sú holdtekna, fer yfir ákveðin gildi. Ólíkt beinaberu lífsleikninni 

þá eru þessi gildi aðeins viðurkennd í ákveðnum hópum eða á ákveðnum stöðum (Kristján 

Kristjánsson, 2002). 

Rannsóknum á tilfinningum og hvernig þær hafa áhrif á allt líf mannsins voru áberandi 

um það leyti sem áherslur alþjóðastofnana á mikilvægi lífsleikni voru hvað mestar. Í bók sinni 

fjallaði Daniel Goleman (1995) um tilfinningagreind og er hægt að segja að útgáfa bókarinnar 

hafi markað kaflaskil í málefnum tengdum tilfinningum í námi. Bókin setti svip á skilning 

manna á tilfinningum en í kjölfar bókarinnar fylgdi bylgja af námsefni ætlað börnum og ung-

mennum. Námsefnið fjallaði um tilfinningar og félagslega þætti og hefur þessi nálgun verið 

kölluð Social and Emotional Learning (SEL) í Bandaríkjunum og Social and Emotional Aspects 

of Learning (SEAL) í Bretlandi. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á námsárangur með 

námsefni sem þessu þar sem áherslan er á félags- og persónuþroska einstaklinga sem og á 

hugtök tengdum sjálfsvitund, stjórn á tilfinningum, áhugahvöt, samkennd og félagsfærni. Á 

Íslandi hefur þessi nálgun verið ráðandi í námsefni fyrir lífsleikni (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Árið 2004 var gefin út handbók hér á landi 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004) í þeim anda 

sem farið er yfir hér að ofan. Handbókin átti að styðja kennara í að fjalla um tilfinningar. Í 

kennslustundum þar sem námsefni eða umfjöllunarefni snýst um viðkvæm mál þá kallar það 

á önnur vinnubrögð hjá kennaranum en almennt tíðkast. Innihald handbókarinnar, svo sem 

viðfangsefni og aðferðir, var sótt í sálfræðina (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

2.2.1 Lífsleikni á Íslandi 

Lífsleiknin sjálf sem námsgrein er tiltölulega ný af nálinni. Það sama er þó ekki að segja um 

hugmyndafræðina á bak við greinina. Hana má rekja aftur í tímann og allt að tíma forngrísku 

heimspekinganna Platóns og Aristótelesar. Viðfangsefni og hugmyndir sem svipa til lífsleikni 

var fyrirferðarmikið á þeim tíma og allt fram að miðri 20. öld. Skólar voru krafðir um að efla 

hugarfar nemenda sinna sem og að ala þá upp í góðum siðum, kom þetta fram í fyrsta 

árgangi Menntamála á Íslandi eða árið 1888. Þegar kom fram yfir miðja síðustu öld var eins 

og viðhorf til lífsleikni hefði dalað þar sem hún fékk ekki eins mikið vægi í námskrám á 

Vesturlöndum. Það fór því eftir frumkvæði og áhuga kennarans hvernig spilaðist úr 
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lífsleikninni og hvort hún hélst í námskránni yfir höfuð. Síðar var siðfræðikennsla í skólum þó 

endurreist. Í fyrstu reyndist erfitt að koma siðfræðikennslu af stað og leyndi gagnrýnin sér 

ekki. Þá var sagt að siðferði væri afstætt og ætti einungis við um ákveðinn tíma og stað. 

Einnig var því haldið fram að nemendur í skólum landsins hefðu ekki nægan þroska til að 

skilja eða fást við siðfræðileg rök. Auk þess var talið að það vantaði kennara eða sérfræðinga 

sem gætu tekið að sér kennslu í faginu. Þegar líða fór á níunda áratug síðustu aldar urðu 

gagnrýnisraddirnar lægri og má tengja það við rannsóknarniðurstöður og ákveðna 

vitundarvakningu um málefni tengd siðferðikennslu. Auk þess hefur áhugi á viðfangsefnum 

tengdum siðferðis- og tilfinningaþroska barna nú á tímum aukist. Þá hafa margir foreldrar 

lesið sér til um þessar hugmyndir (Kristján Kristjánsson, 2001). 

Árið 1960 var gefin út námskrá fyrir alla þá nemendur sem voru á aldri fræðsluskyldu. 

Þar má sjá að ákveðin áhersla var lögð á hugmyndafræði sem lífsleiknin byggir á. Þá var 

námsgreininni átthagafræði hrundið af stað þar sem markmiðið var að kynna nemendum 

umhverfi sitt og um leið að víkka hugarheim þeirra. Greinin átti þá að vera grunnur að 

kennslu fyrir ýmsar greinar sem falla nú undir samfélagsgreinar, til dæmis náttúrufræði, 

landafræði, félagsfræði og sögu (Menntamálaráðuneytið, 1960). Um tveimur áratugum síðar 

breyttist hlutverk skólanna en þá fékk uppeldishlutverk þeirra aukið vægi. Áhersla var lögð á 

farsælt samstarf heimilis og skóla til að þróa og móta nemendur fyrir líf í lýðræðisþjóðfélagi. 

Hlutverk skólanna var ekki ósvipað því hlutverki sem samfélagsgreinar og lífsleikni gegna í 

dag. Þá áttu skólar að ýta undir sjálfstæði og gagnrýni og búa þannig til borgara sem gætu 

beitt sér fyrir þróun samfélagsins. Styðja þyrfti við nemendur á ýmsum sviðum, til dæmis við 

að aðlagast lífsskilyrðum, í tjáningu og við að sjá hluti og aðstæður frá sjónarhorni annarra 

(Menntamálaráðuneytið, 1976). 

Sett var fram ný skólastefna hérlendis við lok 20. aldar. Samhliða og í samræmi við 

hana var einnig gerð ný námskrá. Þá fékk lífsleikni sess í viðmiðunarstundaskrá á grunn- og 

framhaldsskólastigi og var hlutverk greinarinnar að koma til móts við kröfur um þátttöku 

skóla í uppeldi nemenda í samvinnu við heimili. Tilgangur lífsleikninnar var einnig að hjálpa til 

þegar kom að viðfangsefnum sem nauðsynlegt var að fara yfir með nemendum, til dæmis 

forvarnir gegn áfengis- og vímuefnaneyslu, neytendafræðslu, mannréttindafræðslu, 

málefnum fjölskyldunnar og öryggismálum. Þegar hér er komið sögu má sjá nýja námsgrein, 

lífsleikni, sem hafði þau markmið að gera nemendur færa um að skilja sig sjálfa og umhverfi 

sitt. Með lífsleiknikennslu átti að ýta undir hæfni nemenda til að takast á við lífið og 

ábyrgðina í nútímasamfélagi (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Eins og fram kemur að ofan þá var það árið 1999 sem lífsleikni var fyrst fastmótuð 

grein í aðalnámskrá og einingar sem ljúka þarf í lífsleikni á framhaldsskólastigi tilgreindar. Í 

aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla sem var gefin út árið 2004 (Menntamálaráðuneytið, 2004) 
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voru einingar í lífsleikni einnig tilgreindar en í nýjustu aðalnámskránni sem kom út árið 2011 

er það ekki lengur gert. Í aðalnámskránni frá 2011 má segja að lífsleikni gangi aftur í 

grunnþáttunum um heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni og 

eigi þannig að fléttast inn í allt nám.   

2.3 Aðalnámskrá 

Það er ekki fyrr en árið 1999 sem námsgreinin lífsleikni stendur sjálfstæð og er gerð að 

skyldugrein í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Um leið var greinin gerð að hinum rauða 

þræði í gegnum allt leikskólastarf. Þetta skref var tekið með nýjum aðalnámskrám sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út fyrir skólastigin sama ár (Aldís Yngvadóttir, 2010). Ef aðal-

námskrá grunnskóla er skoðuð kemur fram að greinahlutar hennar voru gefnir út í 11 heftum 

og snýr eitt heftið að lífsleikni. Í heftinu er fjallað um helstu þætti lífsleikni, svo sem markmið, 

inntak og skipulag námsins. Einnig kemur fram hlutverk greinarinnar sem hægt væri að nota 

sem skilgreiningu aðalnámskrár á lífsleikni. Þar segir meðal annars að hlutverkið sé að fá 

nemendur til að verða færir um að efla sína andlegu og líkamlegu heilsu sem og sálrænan 

styrk. Að nemendur læri að sýna frumkvæði, styrki sköpunargáfu og aðlögunarhæfni í sínu 

daglega lífi. Auk þess sé hlutverk lífsleikni að ýta undir félagsþroska og siðvit nemenda og að 

þeir beri virðingu fyrir sér sjálfum og öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla: lífsleikni, 1999). Þessi 

hlutverk eiga við um framhaldsskólann líka og eru ekki ósvipuð skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á markmiðum „life-skills education“. Á báðum stöðum er 

fjallað um aðlögunarhæfni nemandans, heilsu og vellíðan.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 19) er minnst á lífsleikni tvisvar en á fyrri 

staðnum segir að „samfélagsgreinar og lífsleikni [séu] kjölfesta þekkingar á lýðræði og 

mannréttindum og viðhorfa til sömu þátta“. Þarna er vitnað í einn af sex grunnþáttum 

menntunar en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eru stoðir þeirra menntastefnu sem birt er í 

aðalnámskránni og eru þeir leiðarljós við námskrárgerðina. Hvernig kennurum tekst að flétta 

grunnþætti menntunar inn í sína kennslu er persónubundið og fer jafnvel eftir þeirri 

kennslugrein sem kennarinn kennir.  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að sérhver framhaldsskóli eigi að 

setja saman skólanámskrá og birta. Þá eigi hún að skiptast í tvo hluta, almennan hluta annars 

vegar og lýsingu á námsbrautum og áföngum hins vegar. Við gerð skólanámskrár á að taka 

mið af lögum og reglugerðum um framhaldsskóla. Reglugerðir, reglur og önnur lög eru til við-

miðunar og höfð til hliðsjónar við gerð skólanámskránna. Þeir sem vinna að skólanámskránni 

er starfsfólk skólanna og alltaf er unnið undir stjórn skólameistara. Þá er hún staðfest af 

skólanefnd. Skólanámskrár eiga að vera uppfærðar reglulega og vera aðgengilegar öllum sem 
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sækja skólann, hyggjast sækja skólann og öðrum sem hafa áhuga á eða þurfa upplýsingar 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011).  

Aldís Yngvadóttir (2002) skoðaði lífsleikni út frá aðalnámskránni frá árinu 1999. Hún 

benti á að margir skólar væru byrjaðir að þróa lífsleikniáætlun eins og aðalnámskráin legði 

áherslu á. Það eru því að verða komin 20 ár síðan Aldís bendir á mikilvægi þess að lífsleikni-

áætlun eigi að vera hluti af skólanámskrá. Í áætlunum sem þessum er það skólinn sem setur 

fram markmið fyrir greinina og hvert inntak hennar sé hverju sinni. Einnig kemur fram í 

áætluninni hvernig viðfangsefnum er skipt niður á árganga og hvaða leiðir þarf að fara til að 

ná markmiðum áætlunarinnar. Aldís segir þetta vera mikilvægt skref þar sem greinin sé afar 

víðtæk og þónokkur skörun sé við aðrar námsgreinar eins og náttúrufræði, íþróttir, heimilis-

fræði, trúarbragðafræði og aðrar samfélagsgreinar. Þá bendir hún á mikilvægi þess að fjallað 

sé um foreldrasamstarf í lífsleikniáætlunum þar sem líkur aukast á góðum árangri nemenda 

sé samstarf gott. Uppeldislegir þættir í lífsleikni eru augljósir (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

Viðfangsefni kennslugreinarinnar lífsleikni eru fjölbreytt og teygja anga sína víða. Því er ekki 

hægt að komast hjá því að sama viðfangsefni sé hluti af öðru námi eða kennslugreinum. 

Þetta geta skólar nýtt sér og samþætt greinina við aðra áfanga í skólanum. Í kjölfar útgáfu 

aðalnámskrár framhaldsskóla árið 1999 var gefið út hefti um lífsleikni. Þar var örlítið fjallað 

um samþættingu greinarinnar. Þar segir að með samþættingu náist að dýpka námið, bæði í 

lífsleikninni og í samþætta áfanganum. Ætti þessi möguleiki að stuðla að því að sérhver skóli 

útfæri kennslugreinina eftir sérstöðu sinni og námsbrautum. Nokkur dæmi um samþættingu 

eru nefnd sem skólar gætu nýtt sér: „dæmi um samþættingu af þessu tagi gætu verið 

útivistarferð og náttúruskoðun í tengslum við vistfræðiáfanga, samþætting við tjáningu, 

mannúðarstörf í tengslum við siðfræðiáfanga“ (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

2.4 Jákvæð sálfræði 

Eins og margt annað þá hefur lífsleiknin þróast áfram og mótast. Á síðustu árum hefur ný 

nálgun einkennt námsgreinina sem byggir á heimspeki og jákvæðri sálfræði. Þar er áherslan 

lögð á siðfræði, dygðir og gildi sem og á farsæld og hamingju. Vaxandi fylgi lífsleikninnar má 

fyrst og fremst rekja til þessara áherslna (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). Martin Seligman og Mihaly Csikzentmihalyi eru upphafsmenn 

jákvæðrar sálfræði í núverandi mynd en sú grein leit dagsins ljós seint á síðustu öld. Greinina 

byggja Seligman og Csikzentmihalyi á gömlum grunni: siðfræði Aristótelesar, 

mannúðarsálfræði, persónuleikasálfræði, póst-upplýsingarstefnu og siðfræði, forvörnum og 

heilsu (Boniwell, 2006). Samkvæmt upphafsmönnunum á að auka skilning og efla styrkleika 

og dygðir með aðferðum jákvæðrar sálfræði. Þá á jákvæða sálfræðin að styrkja einstaklinginn 

og samfélagið við að dafna vel og blómstra (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000).  
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Þegar fjalla á um farsæld eru það gjarnan tvær kenningar sem takast á um það hvað 

farsæld eða farsælt líf sé. Það eru sældarhyggjan (e. hedonism) og farsældarhyggjan (e. 

eudaemonism) en báðar kenningarnar er hægt að rekja til tímana fyrir Krist. Helstu hug-

myndir sældarhyggjunnar eru að efla ánægju samhliða því að draga úr þjáningu, að nánast sé 

siðferðisleg skylda mannfólksins að auka ánægjulega lífsreynslu. Það næst með því að upp-

fylla helstu þarfir og langanir einstaklingsins. Rætur sældarhyggjunnar má rekja til 

Aristupposar (435–366 f. Kr) og Epíkúrosar (342–270 f. Kr). Í jákvæðri sálfræði er lögð áhersla 

á að farsælt líf byggist á líferni sem einkennist af dygðum. Þá er keppst við að láta gott af sér 

leiða en ekki að uppfylla einstaka þarfir og langanir sínar sem er í anda sældarhyggjunnar 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Hugmyndir Aristótelesar (384-322 f.Kr) um farsæld – að vera trúr sínum innri manni – 

setur hins vegar svip sinn á farsældarhyggjuna. Hann telur að farsæld felist í því að einstak-

lingur greini sínar dygðir, lifi samkvæmt þeim og rækti þær. Aristóteles segir að rækta eigi 

það besta í einstaklingnum svo nýta megi þá kosti til að láta gott af sér leiða (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Fræðimennirnir Martin 

Seligman og Christopher Petersen settu fram lista yfir dygðir og styrkleika og má segja að 

dygðirnar séu alþjóðlegar. Á listanum eru sex megindygðir sem eru viska og þekking, 

hugrekki, kærleikur og mannúð, réttlæti, hófsemi og yfirskilvitleiki. Auk þessara dygða eru 

tuttugu og fjórir skapgerðarstyrkleikar tilgreindir. Víða var leitað fanga við gerð listans og má 

þar nefna helst siðfræði Aristótelesar, kristna guðfræði, kenningar Zaraþústra og Konfúsíusar 

og heimspeki Búdda (Kristján Kristjánsson, 2013). Jákvæð sálfræði hefur notið velgengni en 

þrátt fyrir það er hún ekki laus við gagnrýni. Kristján Kristjánsson (2011) hefur bent á 

misræmi í fræðigreininni og er sjónum beint að skilgreiningum á hamingju. Ástæðan er sú að 

eðli hamingjunnar er á reiki, hvort hún sé hlutlæg eða huglæg. Kristján fer yfir það hvernig 

viðhorf og fræðileg afstaða fræðimanna til hamingjuhugtaksins geti leitt fræðigreinina í 

vandræði. Einnig leggur hann til að siðvit fái meira rými í jákvæðri sálfræði og að ekki 

einungis sé farið yfir tilfinningargreind og skapgerðarstyrkleika. Fræðimenn á borð við 

Lazarus hafa jafnvel sagt að jákvæða sálfræðin sé óáreiðanleg og minni helst á sértrúar- og 

tískuspeki þar sem aðferðafræðin sé á reiki og hugtök óskýr (Lazarus, 2003). Kristján hefur 

bent á kosti greinarinnar og þá helst það að dygðir séu ómissandi hluti hamingjunnar. Að það 

skipti ekki máli hvar fæti sé stigið niður þar sem öll mannleg samfélög sækist eftir sömu 

dygðum (Kristján Kristjánsson, 2011). 
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2.5 Rannsóknir 

Í þessum undirkafla eru tilgreindar nokkrar rannsóknir á kennslugreininni lífsleikni. Kaflanum 

er skipt í tvennt þar sem fyrst er fjallað um rannsóknir hérlendis og verður athyglinni síðar 

beint að erlendum rannsóknum.  

2.5.1 Innlendar rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á lífsleikni og stöðu hennar í skólakerfinu hér á 

landi. Þær eru samt sem áður til staðar og hafa nokkrir meistaranemar fjallað um lífsleikni í 

rannsóknum sínum. Í þessum kafla verður farið yfir nokkrar af þessum rannsóknum, hvort 

sem þær snerta á lífsleikninni í grunnskólum eða framhaldsskólum. 

Árið 2005 stóð Menntamálaráðuneytið fyrir könnun á stöðu lífsleikni í grunn- og fram-

haldsskólum í tengslum við endurskoðun aðalnámskrár í lífsleikni. Unnið var út frá spurninga-

listum sem sendir voru í alla grunn- og framhaldsskóla á landinu og var það hlutverk skóla-

meistara eða kennara að svara. Í framhaldsskólum var svarhlutfall um 90% en um 64% í 

grunnskólum. Niðurstöðurnar fyrir framhaldsskólann eru þær að að kennari sem sérstaklega 

er ráðinn til að kenna lífsleikni sjái um kennsluna en þó sé stuðst við gestafyrirlesara annað 

slagið. Ekki virðist vera mikið um samþættingu, námsefnið er fjölbreytt og markmið eru 

almennt hæfileg. Í könnuninni kom fram að ef eitthvað væri hægt að setja út á markmiðin þá 

væri það að þau væru mögulega of opin. Í ljós kom að framhaldsskólar styðjast við nokkurs 

konar „þemahlaðborð“ þegar kemur að því að velja viðfangsefni, þó eru forvarnir og efling 

sjálfstrausts í forgangi. Einnig kom fram að áhersla er lögð á náms- og starfsþjálfun, umfjöllun 

um réttindi og skyldur á vinnumarkaði, ábyrgð einstaklinga í samfélaginu, stöðu 

minnihlutahópa og fordóma (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Þegar niðurstöðurnar úr grunnskólum eru skoðaðar kemur í ljós að algengara er að 

umsjónarkennari sjái um lífsleiknikennsluna með aðkomu gestafyrirlesara. Þá sé samþætting 

lífsleikni við aðrar greinar þónokkur en fram kom að greinin ætti að vera samofin öllu skóla-

starfi. Í grunnskólunum kom fram að kennslan virðist fjölbreytt og er talsvert um vettvangs-

ferðir og aðrar kynningar. Vísbendingar voru þó um að kennslan hafi ekki verið mjög mark-

viss. Í könnuninni kom einnig fram sú skoðun að efla þurfi endurmenntun kennara í greininni. 

Þá segir að lífsleikni í skólum byggir á siðfræði og heimspeki að vissu leyti en að flesta 

kennara vanti tilfinnanlega grunnþekkingu í þeim fræðum. Kennarar í framhaldsskólum 

benda á að best sé að fá annan kennara en umsjónarkennarann til að annast kennsluna í 

lífsleikni þar sem gjarnan er unnið með þematengd verkefni. Þá virðist skorta að kennarar viti 

af því framboði á kennsluefni sem er til staðar (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Ingibjörg Jóhannsdóttir (2008) rannsakaði í meistaraverkefni sínu lífsleikni í grunn-

skólum við Eyjafjörð. Markmiðið með rannsókninni var meðal annars að skoða hvað sé kennt 
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innan kennslugreinarinnar, hvaða kennsluhætti sé notast við og hvert viðhorf kennara sé til 

lífsleikni. Notast var bæði við eigindlegar og megindlegar aðferðir þar sem spurningalistar 

voru sendir á 70 umsjónarkennara og viðtöl tekin við fimm kennara. 44 umsjónarkennarar 

svöruðu spurningalistanum. Út frá niðurststöðum sést að kennarar eru almennt jákvæðir 

gagnvart lífsleikni og telja greinina mikilvæga sem hluta af skólastarfi. Þó fannst um 80% 

svarenda að fræðslu fyrir kennara sem kenna lífsleikni væri ábótavant. Í svörum viðmælenda 

kom einnig fram að tíminn sem á að fara í lífsleiknikennslu er gjarnan illa nýttur. Þá sé 

honum stundum ráðstafað sem skipulagstíma. Í viðtölunum töluðu kennarar um tímaskort 

og að erfitt væri að uppfylla öll þau námsmarkmið sem sett eru fram í námskrám og sem þeir 

sjálfir ætla sér að ná. Þá var talað um að kennarar yrðu að vera sérhæfðari eða að vöntun 

væri á sérhæfðum lífsleiknikennurum. Einnig kom fram að engin markviss stefna væri í 

námsefnisgerð fyrir lífsleikni (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008).  

Helsta rannsóknin sem framkvæmd hefur verið á lífsleikni hér á landi er rannsókn 

Aldísar Yngvadóttur (2008). Rannsóknin var gerð á kennslu og viðhorfum skólastjórnenda og 

kennara til kennslugreinarinnar í grunnskólum. Viðtöl voru tekin við kennara og skólastjóra í 

61 grunnskóla og var markmiðið að skoða notkun námsefnis sem til var ásamt því að kanna 

viðhorf kennara til greinarinnar. Niðurstöður leiddu í ljós að ýmislegt fór fram í kennslu-

stundum sem gjarnan tengdist umsjón bekkjarins. Þá gefur þessi niðurstaða hugmynd um 

það að kennslustundir sem nota eigi í lífsleiknikennslu séu stundum illa nýttar. Viðbótar-

upplýsingar komu fram í símaviðtölum við þátttakendur sem lýstu sinni persónulegu skoðun 

á skólanum sem þeir störfuðu í. Þá var nefnt að lífsleiknikennslan væri jafnvel afgangs og 

kjarni greinarinnar væri útundan. Aldís bendir á að niðurstöður sýni að það hafi reynst vel að 

hafa sérstakan lífsleiknikennara á unglingastigi og veltir um leið fram þeirri spurningu af 

hverju fleiri skólar hafi ekki nýtt sér þann kost. Niðurstöður benda þó einnig til þess að 

kennarar á unglingastigi séu ekki eins öruggir með sig í lífsleiknikennslunni og kennarar á 

yngri stigum (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

Kristín Heiða Jóhannesdóttir (2010) rannsakaði í meistaraverkefni sínu sýn nokkurra 

ungmenna á lífsleikni í framhaldsskólum. Viðtöl voru tekin við þátttakendur og bentu helstu 

niðurstöður til þess að þátttakendum finnist kennsla í lífsleikni mikilvæg í framhaldsskólum. 

Þá nefndu þau mikilvægi umræðna innan bekkjarins þar sem öllum væri frjálst að tjá sig og 

skapa þannig vettvang þar sem er hlustað út frá sjónarmiðum annarra. Meirihluti ungmenn-

anna álitu að greinin efldi sjálfstraust og félags- og samskiptahæfni. Þau fóru sum yfir hlut-

verk kennarans, en skoðunin var sú að mikilvægt væri fyrir kennarann að hlusta á nemendur 

sína og ýta undir umræður um ýmis málefni. Það kemur þó á óvart að flestir þátttakendurnir 

höfðu litlar væntingar til lífsleiknikennslunnar í framhaldsskólanum. Ástæðan var sú að þátt-

takendurnir upplifðu kennsluna ómarkvissa í grunnskólagöngu sinni. Þá var skoðunin sú að 
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nóg væri að einn áfangi væri kenndur í lífsleikni í framhaldsskólanum. Þetta kemur á óvart 

þar sem þátttakendur áttu auðvelt með að nefna þá þætti sem lífsleiknikennsla eflir (Kristín 

Heiða Jóhannesdóttir, 2010).  

2.5.2 Erlendar rannsóknir 

Sænsk langtímarannsókn sem framkvæmd var frá árinu 1999 til 2002 hafði það markmið að 

skoða áhrif lífsleiknikennslu á geðheilsu nemenda í 1. til 7. bekk. Niðurstöður gáfu til kynna 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd og vellíðan. Þá var ekki eins mikið um árásarhneigð, einelti og 

áfengisneyslu nemenda. Áhugavert er að sjá að ekki var marktækur munur þegar kom að 

félagsfærni nemenda (Kimber, Sandell og Bremberg, 2008). Cohen (2006) vekur athygli á því 

að langtímarannsóknir bendi til þess að kennsla námsgreinarinnar geti haft forspárgildi um 

námsgetu nemenda og hæfnina til að leysa ágreining á friðsaman hátt. Þá segja þessir þættir 

einnig til um heilbrigði hjónabanda og farsæla atvinnuþátttöku seinna meir. Framkvæmd var 

greining á 165 niðurstöðum rannsókna sem sneru að áhrifum námsefnis um forvarnir í 

skólum. Í greiningunni kom fram að þar sem mikið var lagt upp úr kennslu í lífsleikni fækkaði 

skrópum og fjarvistum. Auk þess dró úr tíðni brottfalls í þeim skólum. Þá hafa fleiri 

rannsóknir á erlendri grundu bent á gagn og jákvæð áhrifa með markvissri lífsleiknikennslu 

(Zins, Weissberg, Wang og Walberg, 2004). 

DeFur og Korinek gerðu rannsókn árið 2010 sem benti á mikilvægi þess að nemendur 

hefðu rödd í kennslustundinni. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 74 talsins og allt nem-

endur. Í ljós koma að meirihluti þátttakenda telja samskipti kennara og nemenda hafa góð 

áhrif á sig svo framarlega sem jákvæðni og virðing sé í fyrirrúmi. Þá nefndu þátttakendur að 

hvetjandi leiðsögn og virk þátttaka í skólasamfélaginu væri mikilvæg. Allir þeir 74 sem tóku 

þátt í rannsókninni sögðust vilja tjá sig um skólann sinn og menntunina og fundu fyrir ánægju 

þegar á þá var hlustað. Það þarf hæfileikaríkan kennara til að hlusta á nemendur sína af 

einlægni. Sá kennari tekur frekar mark á skoðunum og tillögum nemenda sinna en um leið 

bætir hann skólastarfið (DeFur og Korinek, 2010). Lífsleikni er fag þar sem nemendur fá 

tækifæri til að tjá sig því er mikilvægt að kennari sem sinnir greininni sé gæddur þessum 

kostum.  
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3 Kennarinn 

Í þessum kafla verður fjallað um lífsleiknikennarann. Byrjað verður á að fjalla um hlutverk 

kennarans, hvað hefur reynst vel og þess háttar. Næst verður fjallað um óformlegt og form-

legt nám og nokkrar af þeim kennsluaðferðum sem kennarinn getur stuðst við í kennslu-

stundum. Því næst verður fjallað um námsefni sem til dæmis má finna á vefnum og aðferðir 

við námsmat. Þá verður leiðsagnarmati gerð skil. Í lokin verður stiklað á stóru yfir þær leiðir 

sem í boði eru fyrir kennaranema í lífsleikni við Háskóla Íslands. 

3.1 Hlutverk kennarans 

Í greininni Lífsleikni – Gamalt vín á nýjum belgjum? segir Aldís Yngvadóttir (2002) frá upplifun 

lífsleiknikennara og tekur dæmi þess efnis að kennslustundir í lífsleikni séu gjarnan illa nýttar. 

Þær séu notaðar í almennt spjall sem myndi ekki líðast í öðrum kennslugreinum, uppbótar-

tíma í öðrum kennslugreinum og jafnvel uppgjör á fjarvistum. Ýmsar skoðanir eru á því hver 

eigi að sjá um kennsluna í lífsleikni. Fyrir grunnskólana er almennt litið svo á að greinin sé 

best kennd af umsjónar- eða bekkjarkennara þar sem þeir þekki best inn á nemendahópinn. 

Þegar litið er yfir fjölbreyttan kennarahóp er hægt að koma með efasemdir um þessa skoð-

un. Kennarar eru jafn misjafnir og þeir eru margir og þurfa þeir ekki að þekkja nemenda-

hópinn til að geta kennt lífsleikni. Sá kennari sem er jákvæður og góður í samskiptum, hefur 

áhuga á viðfangsefninu og getur miðlað þekkingu sinni áfram til nemenda sinna er fær um að 

kenna lífsleikni óháð því hvort hann sé bekkjarkennari eða ekki. Þessi kennari hefur þann 

kost að hafa sterka tilfinningagreind. Rétt eins og í öðrum greinum ná kennarar ekki miklu 

fram hafi þeir ekki áhuga og þekkingu á viðfangsefninu (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

Kennarinn hefur mikið að segja um gæði menntunar, gæði sem byggjast að miklu leyti 

á áhuga og menntun kennarans. Hlutverk hans eru mörg en ásamt því að miðla þekkingu 

sinni á námsefninu verður kennarinn að geta skapað tækifæri fyrir nemendur til þess að afla 

sér eigin þekkingar, skapa umhverfi sem eflir frjóa hugsun og reyna eftir fremsta megni að 

örva gleði nemenda og áhuga á náminu. Fram kemur í aðalnámskrá framhaldsskólanna 

(2011) að kennarar hafi það hlutverk að leiðbeina nemendum sínum í námi, skapa hvetjandi 

námsumhverfi og góðan skólabrag. Kennarinn vinnur eftir ákveðnum kennslufræðum og því 

er mikið lagt upp úr þeim fræðum í kennaranáminu. Gengið er út frá hugsmíðahyggju og í 

samræmi við það er lögð áhersla á að nemendur móti þekkingu sína með því að byggja á 

eigin reynslu, einnig að nám sé sett í samhengi við aðstæður, hvernig, með hverjum og hvað 

nemendur læra. Þannig er litið á nám sem félagslegt fyrirbæri þar sem nemendur eiga hlut-

deild í því að skapa þekkingu (Hafþór Guðjónsson, 2012). En kennarastarfið, eins og svo mörg 

önnur störf í samfélaginu, er flókið og fer inn á mörg svið. Starfið krefst mikillar ábyrgðar, 
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kennarinn þarf ekki einungis að miðla þekkingu á námsefni til nemenda heldur einnig að 

styðja nemendur í að þekkja sjálfa sig og samfélagið. 

Viðfangsefni lífsleikninnar er fjölbreytt og fer gjarnan víða. Þá er mikilvægt að kennar-

inn leggi mat á það hvað eigi að kenna. Út frá námskrá, kennsluáætlun og því sem er í gangi í 

samfélaginu hverju sinni tekur kennarinn ákvörðun. Kennarinn þarf einnig að vera meðvitað-

ur um að stundum skorti hann þekkingu á vissum viðfangsefnum. Þá þarf að gera ráðstafanir 

svo nemendur missi ekki af því efni. Í háskólum er þekkt að fá gestafyrirlesara sem er þá 

sérfræðingur í því efni sem farið er yfir. Það sama gildir um framhaldsskólana, kennarar hafa 

fengið utanaðkomandi sérfræðinga til að fjalla um ýmis mál sem gerir umfjöllun faglegri ef 

kennarann vantar þekkingu. Þá er nauðsynlegt að kennari og skóli séu með gott tengslanet 

og séu jafnvel í samstarfi við aðrar stofnanir eða ýmsa aðila í samfélaginu. Þá er átt við til 

dæmis félagsþjónustu sveitarfélagsins, heilsugæsluna, félagsmiðstöðvar, lögreglu, trúfélög, 

íþróttafélög eða önnur félagasamtök og aðila sem sinna málefnum barna og unglinga. Slíkt 

samstarf hefur færst í aukana á síðustu árum sem er gríðalega jákvætt (Margrét Héðins-

dóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Eins og kemur fram í fyrsta kafla í bókinni Teaching character and virtue in schools 

(Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse, og Wright, 2017, bls. 8–9) þá geta kennarar haft 

mikil áhrif á nemendur sína. Kennarar leiðbeina nemendum sínum í átt að viðfangsefni 

kennslustundarinnar og ef vel tekst til þá skilur kennslan eitthvað eftir hjá nemendunum. 

Hvernig kennarinn miðlar efninu áfram skiptir miklu máli enda eru þeir undir smásjá 

nemenda. Nemendur geta verið fljótir að lesa í svipbrigði, raddbeitingu og líkamstjáningu 

kennarans til að sjá hvað hann raunverulega er að segja. Segja má að kennarinn þurfi að vera 

í hlutverki sínu innan veggja skólans, hann er ennþá kennari eftir kennslustundina á leið sinni 

á skrifstofuna. Kennarar láta sig mál nemenda sinna oft varða og reyna gjarnan að stýra þeim 

á rétta braut. Því verða kennarar að huga að og geta endurspeglað siðferðisleg markmið 

menntunar. Eins og kemur fram hér að ofan þá er nám félagslegt fyrirbæri sem nemendur 

eiga sjálfir hlutdeild í. Það er hlutverk kennara að virkja nemendur en einnig að hvetja þá í átt 

að sínum innri kennara (Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse, og Wright, 2017, bls. 8–9). 

Lífsleikni felst að einhverju marki í siðferðis- og skapgerðarmenntun sem getur reynst 

flókin í framkvæmd og má segja að enn flóknara sé að kenna dygðir. Það er þó geranlegt að 

vissu leyti, til dæmis með því að efla þekkingu nemenda á hugtökum og þjálfa þá í að taka 

þátt í siðferðilegri orðræðu. En þótt nemendur nái tökum á tilteknum orðaforða er ekki þar 

með sagt að skilningurinn risti djúpt og endurspeglist í breytni. Kennsluaðferðir og góð 

tenging milli kennara og nemenda hefur mikið vægi þegar kemur að menntun í siðferði og 

skapgerð. Siðferðisleg gildi kennara endurspeglast að einhverju leyti í samskiptum þeirra við 
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nemendur sína og því geta kennarar ekki verið siðferðislega hlutlausir. Persónulegir eigin-

leikar eða dygðir kennaranna endurspeglast bæði meðvitað og ómeðvitað í kennslustofunni 

og á það einnig við um mikilvægar dygðir eins og góðmennsku, sanngirni, samkvæmni, um-

hyggju og þolinmæði (Carr, 2005). Í samræmi við þetta hefur Jubilee-stofnunin sett fram 

fernskonar ráðleggingar til kennara. Í fyrsta lagi að ígrunda vel hvaða dygðir það eru sem þeir 

vilja stuðla að og þar með að láta endurspeglast í kennslu sinni. Í öðru lagi að kennarar íhugi 

og geri sér grein fyrir því hvernig þeir sýni þessar dygðir í verki. Í þriðja lagi að fá kennara til 

að velta því fyrir sér hvað liggi á bak við valið á þessum dygðum og hvert sé markmiðið með 

því að vekja athygli á þeim. Í fjórða og síðasta lagi er kennurum ráðlagt að skoða hvaða leiðir 

hægt sé að fara til að fá nemendur til að skilja þessar dygðir og hvernig þeir megi tileinka sér 

þær í sínu eigin lífi (Arthur o.fl., 2017). 

3.2 Óformlegt nám og formlegt nám 

Eitt af markmiðum kennslugreinarinnar lífsleikni er að stuðla að vitund barna og ungmenna á 

því hvernig lifa skuli í samfélagi við aðra. Þá er athyglinni beint til dæmis að hugsunum, til-

finningum, lýðræði og mannréttindum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). Þá er mikilvægt að velta því fyrir sér hvernig nemendur ná markmiðum 

greinarinnar.  

Óformlegt nám (e. non- formal learning) byggir á reynslunámi og getur það átt sér stað 

víða. Þegar nám er óformlegt er gjarnan verið að vinna með málefni og þemu eins og til dæmis í 

lífsleikni. Óformlegt nám er ekki greinabundið eins og formlegt nám. Námið býður upp á sveigj-

anleika og frelsi þegar kemur að efnistökum og hvernig unnið er með efnið. Óformlegt nám 

hefur verið skilgreint sem nám sem gerist utan skólastofunnar en hefur vissa formfestu. Í íðorða-

skrá Evrópsku þekkingarmiðstöðvarinnar fyrir stefnu í málum ungmenna (European Knowledge 

Centre for Youth Policy) er oformlegt nám skilgreint með eftirfarandi hætti: 

Óformlegt nám er markvisst en frjálst nám sem á sér stað í margvíslegu umhverfi 

og kringumstæðum þar sem nám er ekki nauðsynlega eina eða helsta viðfangs-

efnið. Umhverfið og kringumstæðurnar geta verið ósamfelldar eða breytilegar, 

og sú virkni sem á sér stað eða þau námskeið sem kennd eru geta verið mönnuð 

af faglærðu einstaklingum (eins og ungmennaþjálfurum) eða af sjálfboðaliðum 

(eins og ungmennaleiðtogum). Virknin eða námskeiðin eru skipulögð, en eru 

sjaldan byggð upp með hefðbundnum hætti eða í kringum hefðbundin viðfangs-

efni námskrár. Þau miðast yfirleitt við tiltekinn hóp en afraksturinn er sjaldan 

skráður eða metinn með hefðbundnum hætti. (Council of Europ & European 

Union, 2014) 
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Jakob Frímann Þorsteinsson (2012) bendir á að nám sem er óformlegt setji engin endanleg 

skilyrði, lokapróf eða mat á þekkingu. Hlutverk kennarans í óformlegu námi er að leiðbeina 

eða að vera vegvísir. Þá er áherslan lögð á að ná fram námsmarkmiðunum í gegnum ólíkar 

aðferðir, svo sem með samtali, ígrundun og núvitund eða meðvitund. Mikið er lagt upp úr því 

að hugsað sé lengra en námsbókin (Stuart, Maynard og Rouncefield, 2015). Þá er það 

hlutverk vegvísis að ýta nemendum áfram í sinni þekkingarleit án þess að stjórna leiðinni 

(Heron, 1999). 

Djúp hugmyndafræði og löng saga er að baki óformlegu námi. Kennarar eða leiðbein-

endur sem vinna með óformlegt nám setja sér gjarnan það markmið að fá nemendur sína til 

að sjá námið út frá þeim sjálfum og skilgreina það þannig. Þá eru nemendur hvattir til að 

vinna með sinn reynsluheim og þannig er hægt að byggja á fyrri þekkingu (Jeffs og Smith, 

2007). Til að koma í veg fyrir þá hugdettu að óformlegu námi fylgi engar kröfur er vert að 

taka fram að hið óformlega styðst við viss námsmarkmið. Unnið er með markvissum hætti að 

því að setja fram þann lærdóm sem átti sér stað. Það ætti þá ekki að skipta máli hvort unnið 

sé með upplifun, reynslu eða annað (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). 

Ólíkt óformlegu námi fylgir formlegu námi mikið aðhald og skýr umgjörð. Formlega 

námið einkennist af vel skilgreindum námsmarkmiðum, kennsluáætlunum, formlegu náms-

mati og námskrám sem veita aðhald. Kennarinn er meira stýrandi og gegnir síður hlutverki 

vegvísis. Í formlegu námi er kennaranum ætlað að vinna með tilteknum verkfærum og fylgja 

kennslu- og námsáætlunum, námsmarkmiðum og áætlunum um framvindu námsins. 

Kennslu- og námsáætlanir taka ekki endilega mið af fjölbreytileika nemenda eða ófyrirsjáan-

legum atvikum og því getur verið lítið svigrúm til að sveigja út af (Atli Harðarson, 2012), til 

dæmis með umræðum um það sem er í brennidepli þá stundina. Formlegt nám á sér stað á 

ákveðnum svæðum, í skólum eða kennslustofum, oft í hinu hefðbundna skólaumhverfi sem 

flestir kannast við: borð, stólar, kennarasvæði og tafla til að skrifa á.  

Skólakerfið hér á landi stuðlar að fjölbreyttum áherslum í námi en auk menntunar er 

hlutverk skóla að vera félagsmótandi og þroskandi (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Nám sem á 

sér stað innan veggja skólanna hefur stundum verið tekið úr tengslum við raunverulegar 

aðstæður. Það getur orðið til þess að kennarinn hættir að gera sér grein fyrir þeim aðstæð-

um sem námsefnið eða viðfangsefnið verður til í. Þá er hætta á því að viðfangsefnið sé metið 

út frá mælikvarða kennarans í stað þess að taka mið af nemandanum sjálfum (Wolfgang 

Edelstein, 2010). 
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3.3 Kennsluaðferðir 

Ekki er alltaf auðvelt að ákvarða hvaða kennsluaðferð sé viðeigandi. Kennarinn getur haft 

ýmislegt í huga og það má vera að hann velji aðferð sem hann sjálfur fékk að kynnast eða 

venjast á sinni eigin skólagöngu. Mögulega verður aðferð fyrir valinu sem hann hefur lært í 

kennaranáminu, eða aðferð sem hann hefur lesið sér til um eða heyrt af og langar að prófa 

sig áfram með. Jafnvel verður sú aðferð sem mælt er með í kennsluleiðbeiningunum fyrir 

valinu. Mögulega spilar þetta allt inn í ákvarðanatökuna. Eitt er þó víst að mikil ábyrgð hvílir á 

herðum kennara þegar velja á viðeigandi kennsluaðferð svo nám eigi sér stað (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996). Hér fyrir neðan er gert grein fyrir nokkrum kennsluaðferðum sem henta 

vel í lífsleikni þar sem stuðlað er að lýðræði og að nemendur séu virkir þátttakendur í 

kennslustundum.  

3.3.1 Reynslunám 

Kennarar geta nýtt sér margvíslegar kennsluaðferðir í siðferðis- og skapgerðarmenntun. En 

þær aðferðir sem henta hvað best byggjast á reynslunámi þar sem námsferðalagið má tengja 

við persónulega reynslu nemandans. Í skólastofunni þar sem aðferðum reynslunáms er beitt 

gegnir samræðan mikilvægu hlutverki. Kennarinn fær það hlutverk að vera spyrjandi opinna 

spurninga og um leið að reyna að ná fram sem mestu úr reynsluheimi nemenda sinna (Arthur 

o.fl., 2017). Þegar módel Jubilee-stofnunarinnar um siðferðis- og skapgerðarmenntun er 

skoðað má sjá að það byggist til að mynda á reynslunámskenningu Kolbs (e. experiential 

learning). Í námi sem þessu skiptir hæfni kennarans til að takast á við fjölbreyttar og óvæntar 

aðstæður innan hópsins miklu máli. Einnig þarf kennarinn að vera í stakk búinn til að 

bregðast við persónulegri reynslu nemenda sinna. Það má segja að hlutverk kennarans taki 

breytingum þar sem hann er ekki stýrandi en er frekar leiðbeinandi í kennslustofunni 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Ein skilgreining reynslunáms segir að námið sé ferli þar sem 

þekking er byggð upp og einstaklingar öðlast færni og breytir út frá reynslu. Þá er ígrundun 

athafna, upplifana og hugsana beitt til að læra af reynslunni (Íorðabankinn, e.d.-b) 

Í óformlegu námi eins og í reynslunámi er áhersla á að nemendur reyni að skapa sam-

eiginlega reynslu en um leið að byggja á fyrri reynslu og þekkingu. Best er að hugsa um 

hugtakið reynslunám á nokkra vegu því það er ekki aðeins bundið ákveðnum athöfnum 

heldur líka hugsunum og lýðræði. Segja má að með reynslunámi sé reynt að byggja á 

margbreytilegri reynslu nemenda eða ólíkri upplifun þeirra á því ferðalagi sem reynslan sjálf 

er. Þar er ekki verið að leita eftir einu réttu svari eða einni réttri leið heldur eru ýmsar leiðir 

skoðaðar. Það að framkvæma og að læra með gagnrýninni hugsun sem síðan verður athöfn 

er nám. Það er því hægt að segja að leitin að þekkingu og námi sé verklegt ferli. Mikilvægt er 

að gera sér grein fyrir því í hvaða samhengi hlutirnir eru og geta sett orðin í viðeigandi 
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búning í ákveðnum aðstæðum. Þannig er þeim gefin merking og auðveldara reynist að vekja 

áhuga nemenda. Ýmislegt getur mótað reynsluna og hefur form hennar töluvert að segja. Þá 

er gott að reynslan sé uppbyggileg, fjölbreytt, krefjandi og lýðræðisleg (Ólafur Páll Jónsson, 

2010). Í kennslu þar sem notast er við reynslunám er hægt að fá nemendur til að flétta 

saman færni og þekkingu. Nemandinn á í miklum samskiptum við umhverfið og lítur inn á við 

og skoðar sína reynslu og fyrri upplifanir. Því er mikilvægt að kennarinn eða sá sem beitir 

reynslunámi sé vakandi fyrir því sem fram kemur og geti tekið mið af því til að stuðla að 

persónulegum þroska og færni nemandans (Beard og Wilson, 2013).  

Námshringur Kolbs á vel við í reynslunámi og geta kennarar haft hringinn til hliðsjónar 

þegar nemendur eru leiddir áfram í gegnum ferlið sem reynslan er. Námshringurinn er ein-

földuð mynd af ferlinu þar sem nemendur vinna fyrst með reynslu. Þar á eftir kemur stig þar 

sem reynslan er gerð upp með hlutlausum hætti. Næst eða jafnvel samhliða kemur að því að 

ígrunda þar sem lærdómurinn sem dreginn er af reynslunni er gjarnan settur fram. Þetta stig 

er kallað alhæfing. Lokastigið er að beita því sem lærðist eða þeirri þekkingu sem fékkst af 

reynslunni (Kolb, 1984).  

 

Mynd 1: Námshringur Kolbs (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011). 

 

Kolb hefur mætt gagnrýni fyrir að setja fram einfalda mynd af reynslunámi og því ferli sem á 

sér stað. Jarvis hefur sett fram flóknara líkan sem nær yfir félagslega þætti og þau margskon-

ar áhrif sem setja svip á reynslunám. Svo nám eigi sér stað þarf að taka mið af fjölbreytileik-

anum og öllum þeim ólíku nemendum sem sækja skólana en það er einn anginn af félagsleg-

um þroska. Líkanið sem Jarvis setti fram byggir á tólf mismunandi leiðum og er frábrugðið 

fjórþætta ferlinu sem námhringur Kolbs er.  
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Mynd 2: Námslíkan Jarvis (Jakob Frímann Þorseinsson, 2011, bls. 81). 

Ferlið með líkani Jarvis er því fjölþætt þar sem einstaklingurinn er í forgrunni. Þá eru leiðirnar 

ólíkar og geta niðurstöðurnar einnig verið ólíkar, frá því að lítið nám hafi átt sér stað yfir í að 

nemandinn verði breyttur og reynslumeiri, þ.e. að raunverulegt reynslunám hafi átt sér stað 

(Jarvis, 2009). Reynslan er misjöfn manna á milli en reynsla sem hefur jákvætt menntunar-

gildi víkkar heim einstaklinga. Með reynslunni lærast hugtök sem eru nauðsynleg til að 

skilningur geti átt sér stað (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

3.3.2 Samvinnunám 

Segja má að samvinnunám (e. cooperative learning) sé yfirhugtak kennsluaðferða sem 

styðjast við hópavinnu (Zevin, 2007). Þá er náminu þannig háttað að nemendum er skipt í 

litla hópa og er það vinnuframlag allra í hópnum sem gildir. Áherslan er á að læra í kringum 

aðra, með öðrum og einnig af öðrum. Þá er markmiðið sameiginlegt sem nemendur leitast 

við að ná (Námsgagnastofnun, 2005). Mikið er lagt upp úr samskiptum við aðra í samvinnu-

námi þar sem mörg sjónarhorn myndast og með því dýpkar skilningur nemenda. Kennslu-

aðferðin ýtir undir félagstengsl, vinnur gegn útilokun og þjálfar nemendur í lýðræðislegum 

samskiptum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að félagsfærni eykst þar sem unnið er í hópum. Nemendur 

þjálfast í að taka forystu, skipta niður verkum og ábyrgð, leysa ágreining og bera virðingu 

fyrir öðrum. Helstu þættir samvinnunáms leggja áherslu á sjálfstæði, ábyrgð og að efla 

gangvirk samskipti (Slavin, 1995; Johnson og Johnson, 1998; Zevin, 2007). Aðrar rannsóknir 

benda til þess að samvinnunám ýti undir jákvæð tengsl og samskipti nemenda. Þá getur það 

leitt til skilnings og viðurkenningar á ólíkum þörfum innan hópsins. Samvinnunám getur 
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aukið félagslegan, sálrænan og vitsmunalegan þroska nemenda (Johnson, Johnson og 

Holubec, 1994)  

3.3.3 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Aðferðir sem falla undir umræðu- og spurnaraðferðir byggjast á því að spurningum eða 

annars konar aðferðum er beitt til að skapa vettvang fyrir umræður um tiltekið efni. Mark-

mið með aðferðum af þessum toga geta verið margvísleg. Þau geta verið að efla áhuga og ýta 

undir skoðanaskipti og skapa þannig tækifæri til rökræðna. Einnig er markmiðið að skoða ólík 

sjónarhorn og fá nemendur til að virða þau. Samræður er stór þáttur í lífi einstaklinga, sem 

skýrir mikilvægi þessara aðferða. Að efla nemendur í umræðum, rökræðum og hæfni í að 

hlusta á aðra er því eitt af markmiðum skólastarfs í nútímasamfélagi. Með umræðum er 

áhersla lögð á gagnrýna og skapandi hugsun þar sem reynt er að draga úr mötun upplýsinga  

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (1989) hefur bent á að umræður geta myndast í skólastarfi, 

bæði út frá reynsluheimi nemenda og einnig út frá námsefninu. Rannsóknir hafa sýnt að 

umræður af þessu tagi geta örvað siðgæðisþroska ungmenna (Blatt og Kohlberg, 1975). Bent 

hefur verið á að ávinningur af kennsluaðferðum sem styðjast við umræður sé þónokkur fyrir 

nemendur. Aðferðin er góð til að ýta undir þroska nemenda með ýmsum tækifærum í 

kennslustofunni. Tilgangur með umræðum sem kennsluaðferð er að hjálpa nemendum að 

dýpka skilning sinn á viðfangsefninu, það gerist til dæmis þegar nemandinn fær tækifæri til 

að spegla sig í öðrum. Tilgangurinn er einnig að leiðbeina nemendum í rétta átt þegar kemur 

að því að taka upplýstar ákvarðanir. Kennarar venjast gjarnan þögninni í tímanum en það 

getur líka reynst kennurum krefjandi að hlusta á það sem nemendur hafa að segja (O‘Dea, J, 

2006). 

3.4 Námsefni 

Hægt er að skipta innihaldi eða viðfangsefnum lífsleikninnar í uppistöðu og ívaf. Það sem 

fellur undir uppistöðuna eru lykilatriði greinarinnar, efni sem stuðlar að aukinni sjálfsþekk-

ingu, þroska og mannrækt. Það sem fellur þá undir ívafið eru viðfangsefni sem eru afmörkuð 

og hagnýt, til dæmis umferðareglur, tímastjórnun, forvarnafræðsla og námsval (Kristján 

Kristjánsson, 2001). Þegar litið er inn á námsefnisvef Menntamálastofnunnar og leitað að 

kennaraefni í lífsleikni fyrir framhaldsskóla kemur ekki svo mikið af efni upp, þó ættu kenn-

arar að geta nýtt það sem er í boði. Meira efni kemur upp ef aðeins er tilgreint námsefni í 

lífsleikni fyrir framhaldsskóla. Allt er þetta námsefni sem ýmist kennari getur nýtt sér í 

kennslustundum, eða sem nemendur geta nýtt sér í verkefnavinnu. 
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Hér koma dæmi um námsefni sem hægt er að finna á vefnum, fyrst tilgreini ég efni sem 

fellur undir uppistöðu lífsleikninnar og síðan það efni sem fellur undir ívafið.  

Inni á vefnum er að finna þemaheftið Heil og sæl auk kennsluleiðbeininga. Heftið fjallar 

um heilbrigði og heilbrigða lífshætti. Rafbókina Hvað heldur þú? Um gagnrýna hugsun ásamt 

kennsluleiðbeiningum má nálgast á vefnum. Námsefninu er ætlað að skapa vettvang til að 

ástunda gagnrýna hugsun. Rafbók um þátttöku í lýðræði, rafbók um leiðir fyrir kennara til að 

efla menntun á sviði borgaravitundar og mannréttinda og að lokum er minnst á Kompás sem 

er handbók um mannréttindafræðslu og ætluð þeim sem vinna með ungu fólki, fagaðilum 

eða kennurum.  

Meðal efnis sem flokkast undir ívafið má telja: Vinnuheftið Auraráð sem fjallar um 

fjármál og má þar finna helstu atriði í sambandi við fjármál einstaklingsins svo sem skatta, 

greiðslukort, lántökur, vanskil, lífeyrissjóði og fleira. Svipað námsefni er rafbók sem heitir 

Fjármálalæsi – Fjármál einstaklinga, og byggist það upp á spili sem á að auðvelda nemendum 

að átta sig á helstu fjármálahugtökum. Töluvert námsefni er í boði fyrir kynfræðslu. Þá er 

helst að nefna Kynfræðslutorg sem er vefur ætlaður kennurum, Kynfræðsluvefurinn og blöð 

um kynlíf og kennsluleiðbeiningar sem þeim fylgja. Annað efni sem er að finna á vefnum er 

handbók um skapandi skólastarf, lítið kver um námstækni, rafbók um ofbeldi gegn börnum 

og vefur um náms- og starfsval, (Menntamálastofnun, e.d.). 

Þá má ekki að sleppa því að minnast á bókina Nám í skóla um hamingju og velferð – Að 

sitja fíl eftir Ian Morris í íslenskri þýðingu Erlu Kristjánsdóttur. Kristján Kristjánsson (2011) 

segir að bókin sé „framúrskarandi handbók fyrir kennara í lífsleikni á öllum skólastigum“ en 

auk þess séu í henni góðar kennsluæfingar. Bókin byggist á hugmyndum jákvæðrar sálfræði 

og er hún full af leiðbeiningum og tillögum um það hvernig hægt sé að skipuleggja 

kennslustundir í lífsleikni á árangursríkan og jafnframt skemmtilegan máta. Einnig er að finna 

hugmyndir um viðfangsefni og hvernig hægt sé að innleiða verkefni sem ýta undir velgengni 

nemenda (Menntaklif, e.d.). Bókin sem var gefin út af Námsgagnastofnun árið 2012 hefur 

verið vinsæl og notuð meðal annars við kennslu í Háskóla Íslands í námskeiðinu Lífsleikni – 

sjálfið. Bókin seldist hratt upp og hefur ekki verið endurútgefin. Aðrar bækur sem gefnar hafa 

verið út sem námsefni í lífsleikni eru meðal annars Leikur að lifa eftir Guðrúnu Ragnarsdóttir 

og Margréti Guðmundsdóttur, Lögfræði og lífsleikni eftir Þuríði Jónsdóttur og Lífsleikni, listin 

að vera leikin í lífinu eftir Maríu Jónasdóttur. 

 Segja má um allt það efni sem nefnt hefur verið hér að ofan að hægt sé að nýta það á 

fjölbreyttan máta. Hvort sem það nýtist sem hugmyndabanki og fræðsluefni fyrir kennarann 

þegar kemur að því að velja viðfangsefni, eða sem eiginlegt viðfangsefni fyrir nemendur. Það 

námsefni sem hefur verið tilgreint hér er hægt að setja bæði undir uppistöðu og ívaf. Bókin 
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Að sitja fíl myndi flokkast undir uppistöðu þar sem efnið varðar grundvallaratriði lífsleikn-

innar og stuðlar að mannrækt. Hún leitast við að setja fram heildstæða sýn sem er fræðilega 

uppbyggð, á kennslu í lífsleikni. Það gerir bókina frábrugðna því efni sem talið er upp hér að 

ofan. Vinnuheftið Auraráð væri ívaf þar sem námsefnið varðar afmarkað viðfangsefni sem 

varðar ekki grundvallaratriði lífsleikninnar. Viðfangsefni lífsleikninnar eru fjölbreytt og því er 

námsefnið það líka, upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Auðveldlega má finna annað 

viðeigandi námsefni sem hentar vel kennslu lífsleikni, til dæmis úr öðrum kennslugreinum 

sem tengjast þá viðfangsefninu. Einnig er oft hægt að skoða stað og stund og nýta það sem 

er að gerast í þjóðfélaginu sem viðfangsefni eða námsefni.  

3.5 Námsmat 

Að mörgu er að hyggja sem kennari. Hvernig á að byggja upp kennslustund, halda uppi 

bekkjaraga og meta stöðu nemenda svo eitthvað sé nefnt. Hvernig kennarar hátta námsmati 

hefur lengi verið umræðuefni kennara og álitamál hvernig best sé staðið að námsmati svo 

fyllstu sanngirni sé gætt. Námsmat gegnir í raun margvíslegu hlutverki, allt frá því að flokka 

nemendur og ýmist opna eða loka leiðum í menntakerfinu, yfir í að vera endurgjöf sem nýtist 

til stuðnings í námi og gefa leiðandi vísbendingar um stöðu nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 

1998). Black og Wiliam (1998) benda á að gjarnan þurfi kennarar að breyta um kennsluað-

ferðir sjái þeir að námsárangur nemenda sé ekki góður. Margir verða efins þegar rætt er um 

námsmat í lífsleikni. Hvernig er hægt að mæla árangur nemenda í verkefnum sem snúa að 

heilsu, vellíðan og öllu því huglæga sem tengist lífsleikni? Umsagnir á blaði eða munnlegar í 

lífsleikni segja ef til vill meira um árangur en tölulegar einkunnir. 

Það er ekki alltaf samasem merki á milli námsmats og prófs. Endurgjöf þarf ekki að vera 

formleg og rituð niður á blað, hún þarf ekki einu sinni að vera skipulögð. Leiðsagnarmat, eða 

leiðsagnarnám eins og það er stundum kallað, er endurgjöf sem á sér stað í kennslunni, hún 

er hlut af kennsluferlinu og því ekki mat á einhverri lokaafurð. Leiðsagnarmatið er notað til 

að skoða stöðu nemanda og hvert hann stefnir en einnig til að skoða framfarir og styðja við 

frekari þróun á námi nemenda með því að aðlaga kennsluna að þörfum hans (Kidd og 

Czerniawski, 2010)..   

Leiðsagnarmat er lykilatriði í námshring Kolbs þar sem nemendur færa sig í gegnum 4 

stig náms. Fyrsta stigið er upplifun eða reynsla, annað stigið er athugun eða ígrundun, þriðja 

stigið er alhæfing og lokastigið er beiting. Matið væri því á stigi upplifunar, endurgjöfin væri á 

stigi athugunar sem tekur okkur að stigi alhæfingar. Þar er lærdómurinn sem dreginn er af 

reynslunni settur fram. Á endanum erum við komin á stig beitingar þar sem við nýtum endur-

gjöfina í frekari verk. Hlutverk matsins er hér að leiða nemendur áfram í sínu námi (Kidd og 

Czerniawski, 2010). Ef beita á leiðsagnarmati væri góð hugmynd að staldra aðeins við 



 

31 

nokkrum sinnum yfir önnina; setjast niður með nemendum, hvort sem það væri með öllum 

bekknum eða hverjum einstakling fyrir sig, og skoða hvað búið sé að gera, hvernig staðan sé 

þá stundina og hvert lokamarkmiðið sé. Í sameiningu nemenda og kennara væri hægt að 

ákveða leiðina að markmiðinu, eða brúa bilið á milli stöðu nemanda þessa stundina og hvert 

hann hefur ákveðið að stefna. Til eru margar leiðir við að framkvæma leiðsagnarmat, til 

dæmis viðtöl. Sniðugt væri að láta nemendur vinna sjálfsmat þar sem þeir svara stöðluðum 

spurningum sem snúa að náminu, námsefninu og sér sjálfum. Með sjálfsmatið í hendi er 

mætt í viðtal við kennara þar sem farið er yfir þætti sjálfsmatsins auk þess sem kennarinn 

gefur endurgjöf sem snýr að námsferlinu. En rannsóknir hafa sýnt að námsárangur er betri 

þar sem beitt er leiðsagnarmati (Hattie og Timereley, 2007). 

Námsmatið innan kennslugreinarinnar getur einnig byggst á sjálfsmati einu og sér, án 

leiðsagnarnáms. Nemendur geta þá spreytt sig á stöðluðum prófum sem gegna því hlutverki 

að meta sterkar og veikar hliðar á þáttum sem snúa að mannlegum eiginleikum nemenda. 

Svo að slíkt námsmat gangi upp þarf að brýna fyrir nemendum að niðurstöður prófa í sjálfs-

mati eru einkamál. Niðurstöður nemandans ættu að nýtast sem verkfæri þegar hann rýnir 

inn á við og er að læra betur á sjálfan sig. Nemendur læra einnig að vinna úr niðurstöðum 

sínum á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt, þannig nýtast þær hvað best. Námsmatið ætti 

alltaf að vera í tengslum við markmið námsins, þá hefur það gjarnan verið byggt á ýmis konar 

verkefnavinnu. Mat á slíkri vinnu getur kennarinn útfært hverju sinni og byggt það á þáttum 

sem unnið er með. Til dæmis á frumkvæði, útsjónarsemi, verklagi, samstarfshæfni og skipu-

lagi, gagnrýnni meðhöndlun og úrvinnslu upplýsinga, frágangi og kynningu á efninu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

3.6 Undirbúningur kennaranema 

Þótt lífsleikni sé viðurkennd kennslugrein í grunn- og framhaldsskólum landsins bjóða 

háskólarnir ekki upp á eiginlega námsleið í lífsleikni eða kennaramenntun í lífsleikni. Þó er 

hægt að setja saman nám sem stuðlar að undirbúningi kennaraefna í lífsleikni. Hér fyrir 

neðan verða nokkrar útfærslur frá Háskóla Íslands skoðaðar.  

Þeim sem stefna að því að kenna lífsleikni í grunnskólum stendur til boða B.Ed.-náms-

leiðin Grunnskólakennsla með áherslu á samfélagsgreinar við Háskóla Íslands. Á þessari 

námsleið er eitt skyldunámskeið í lífsleikni, það er Lífsleikni og siðfræði, og er það námskeið 

5 einingar. Ljúka þarf 180 einingum til B.Ed.-prófs með fyrstu einkunn til að fá aðgang að 

meistaranámi. Til þess að fá leyfisbréf og að geta notað starfsheitið grunnskólakennari þarf 

meistaragráðu (Háskóli Íslands, e.d.-a). Framhaldsnám á þessu sviði inniheldur ekki skyldu-

námskeið í lífsleikni.  
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Menntun framhaldsskólakennara er námsleið á meistarastigi við Háskóla Íslands. Hægt 

er að velja um 120 einingar til MA eða M.Ed.-gráðu. Á MA-leiðinni er hægt að velja kjörsviðið 

Tómstunda- og félagsmálafræðikennsla, en þar er 10 eininga skyldunámskeiðið, Lífsleikni og 

reynslunám. Auk þess er boðið upp á valnámskeiðið Lífsleikni – sjálfið sem er 5 einingar. Að 

námi loknu er sótt um leyfisbréf framhaldsskólakennara (Háskóli Íslands, e.d.-b). Rétt eins og 

MA-leiðin, veitir M.Ed.-leiðin leyfisbréf framhaldsskólakennara að námi loknu. Hægt er að 

velja kjörsviðið Grunnþættir og gildi: sjálfbærni – jafnrétti – lífsleikni og er Lífsleikni – sjálfið 

valnámskeið á kjörsviðinu. Á báðum kjörsviðum, MA og M.Ed., er Kennsla samfélagsgreina 

skyldunámskeið, það námskeið er nefnt hér þar sem lífsleikni fellur undir samfélagsgreinar. 

Til þess að hefja nám í Menntun framhaldsskólakennara þarf nemandi að hafa lokið 

Bakkalárprófi með 1. einkunn í þeirri kennslugrein sem hann áætlar að sérhæfa sig í (Háskóli 

Íslands, e.d.-c). Það eru því miklar líkur á því að þeir sem sækja um þetta meistaranám með 

lífsleiknikennslu í huga hafi lokið við bakkalárprófi í til dæmis einhverri af samfélagsgreinun-

um, til dæmis tómstunda- og félagsmálafræði. Þar er megin áherslan lögð á starf með 

börnum og unglingum og er eitt af skyldunámskeiðum leiðarinnar Lífsleikni sem er 10 

einingar. Eitt af markmiðum námskeiðsins er að þekkja helstu grunnþætti lífsleikninnar og 

geta fært fræðileg rök fyrir gildi hennar (Háskóli Íslands, 2019). Fyrir þá sem hafa áhuga á 

lífsleikni og lífsleiknikennslu gefur þetta nokkrar hugmyndir um þær leiðir sem hægt er að 

fara í Háskóla Íslands. Vert er að taka það fram að þó námskeið hafi ekki lífsleikni í titli sínum 

getur vel verið hægt að flokka þau undir námskeið sem stuðla að betri kunnáttu í lífsleikni. 

Dæmi um þess konar námskeið fyrir tilvonandi framhaldsskólakennara er: Kennsla í 

margbreytilegum nemendahópi, Virðing og fagmennska, Áhættuhegðun og seigla 

ungmenna, Persónuleg hæfni: Núvitund og sjálfstjórn, Persónuleg færni: Jákvæð sálfræði og 

velferð, Samskipti, félagsfærni og vinátta og Margbreytileiki og samfélagi: Saga, siðfræði og 

viðhorf.   
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4 Aðferð  

Þegar búið var að ákveða efni fyrir lokaverkefnið, sem er meðal annars að skoða hvernig ólík 

menntun og bakgrunnur kennara hefur áhrif á lífsleiknikennslu, þurfti að ákveða hvernig 

rannsóknaraðferð notast yrði við. Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

method) varð fyrir valinu þar sem hún býður upp á að dýpka skilning á viðfangsefninu. 

Ákveðið var að taka viðtöl við kennara í framhaldsskólum sem kenna lífsleikni. 

Í þessum kafla verður fjallað um það rannsóknarsnið sem varð fyrir valinu. Farið verður 

yfir undirbúning rannsóknar og hvernig vali á þátttakendum var háttað sem og þeir kynntir. 

Því næst verður farið yfir gagnasöfnun og greiningu og endar kaflinn á umfjöllum um rétt-

mæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna.  

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að komast djúpt inn í reynsluheim og upplifun 

viðmælandans. Því er þessi aðferð viðeigandi og góð þar sem leitast er við að skoða fjöl-

breyttan bakgrunn lífsleiknikennara og hvernig hann hefur áhrif á kennslu þeirra. Rétt eins og 

í öllum rannsóknaraðferðum þá er það hlutverk rannsakandans að leita svara við rannsóknar-

spurningunum sem settar voru fram í upphafi rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Eigindlegar aðferðir eru af margvíslegu tagi. Gögn í eigindlegum rannsóknum byggjast á 

frásögnum einstaklinga eða athugun á sjáanlegri hegðun einstaklinga og hópa. Einstaklingar 

eru rannsakaðir í hversdagslegu umhverfi sínu og er hlutverk rannsakandans að skilja reynslu 

og upplifun viðmælenda eða þátttakenda á veruleikanum. Þegar notast er við eigindlegar 

aðferðir þá fer gagnaöflun fram meðal annars með viðtölum eða í gegnum 

vettvangsathuganir (Polit og Beck, 2006). Ein af aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða 

kallast fyrirbærafræði ( e. phenomenology). Í fyrirbærafræði eru gögnin eða viðtölin 

þemagreind, þemagreining á sér líka stað í fleiri tegundum eigindlegra aðferða. Markmiðið er 

að finna sameiginleg þemu hjá viðmælendum varðandi það sem verið er að rannsaka 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Það er einkennandi fyrir þessar aðferðir að rannsakandinn 

skoðar upplifanir einstaklinga á því fyrirbæri sem verið er að rannsaka hverju sinni. Þá er það 

nauðsynlegt að sá sem rannsakar fari inn í umhverfi fyrirbærisins svo aðstæður séu hvað 

raunverulegastar. Það er ekki verra ef rannsakandi nær að verða hluti af umhverfinu, svo 

sem hluti af stofnun, og geti þar af leiðandi sett sig betur í spor viðmælanda sinna (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Öllum rannsóknaraðferðum fylgja kostir og ókostir. Helsti kostur eigindlegra rannsókn-

araðferða er hve djúpt rannsakandinn getur kafað inn heim upplifana og reynslu þátttakenda 
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sinna. Með viðtölum næst meiri sveigjanleiki og er aðgengilegt að fá útskýringar eða dæmi 

frá viðmælendum ef þess þarf. Einn af ókostum eigindlegrar aðferðar er sá að það getur 

reynst tímafrekt að framkvæma slíka rannsókn. Þá er ferlið allt tímafrekt, undirbúningur og 

úrvinnsla einnig. Einnig er erfiðara að alhæfa út frá niðurstöðum úr rannsóknum sem styðjast 

við eigindlegar aðferðir sem er ókostur í sumum tilvikum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þátt-

takendur eru gjarnan fáir, sem getur verið ástæðan fyrir því að erfitt er að alhæfa niðurstöð-

ur. Með fáum þátttakendum reynist líka erfitt að sýna fram á réttmæti rannsóknar (Rice og 

Ezzy, 1999). Mikilvægt er að bakgrunnur þess sem rannsakar sé sýnilegur svo hægt sé að 

greina hvort hann hafi hagsmuna að gæta af niðurstöðum rannsóknar. Þetta er gert til að 

tryggja réttmæti rannsóknarinnar, en réttmæti og áreiðanleiki segir til um gæði rannsóknar 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

4.2 Undirbúningur rannsóknar 

Undirbúningur á rannsókninni hófst við annarbyrjun, eða í september 2019. Þá hafði ég 

samband við umsjónarkonu námsleiðarinnar Menntun framhaldsskólakennara M.Ed. og bar 

hugmynd mína undir hana. Vel var tekið í hugmyndina en þó átti eftir að móta hana að fullu. 

Fljótlega var mér úthlutaður leiðbeinandi og hittumst við fyrst í lok september 2019. Vinnan 

að rannsóknaráætluninni hófst í október 2019 en samhliða því fann leiðbeinandinn sérfræð-

ing fyrir verkefnið. Á þessu stigi var ákveðið að viðtöl yrðu tekin við sex framhaldsskólakenn-

ara sem allir kenna lífsleikni. Áætlunin auk viðtalsramma (sjá viðauka A) var samþykkt í 

febrúar 2020 og því var hægt að hefjast handan við að velja þátttakendur fyrir rannsóknina. 

Stefnt var að því að fara í þrjá skóla og taka viðtal við tvo kennara úr hverjum skóla. Fyrsta 

viðtalið var tekið um miðjan febrúar og kom þá í ljós að aðeins einn kennari sér um lífsleikni í 

þeim skóla og því þurfti ég að leita í fleiri en þrjá skóla að viðmælendum. Á endanum fór ég í 

sex skóla og var síðasta viðtalið tekið um miðjan mars. Vert er að taka fram að það er 

misjafnt eftir skólum hvað áfangarnir heita, þetta eru þó allt áfangar sem fjalla um sömu 

viðfangsefni og lífsleiknin. Hér verður notað heitið lífsleikni. 

4.3 Val á þátttakendum 

Úrtak í eigindlegum rannsóknum skiptir miklu máli þegar kemur að gæðum rannsóknarinnar. 

Samsetning úrtaksins byggist á huglægri ákvarðanatöku og segir til um þær hugmyndir sem 

rannsakandi hefur um þýðið og það fyrirbæri sem hann rannsakar. Úrtakið sem notast er við 

í þessari rannsókn er kallað fræðilegt úrtak. Einstaklingar, sem í þessu tilfelli eru kennarar í 

lífsleikni, eru valdir þar sem þeir hafa reynslu af viðfangsefninu. Valið á þátttakendum ýtir því 

undir það að ná fram upplýsingum um efni sem enn hefur ekki náð mettun. Í upphafi var 

áætlað að fara í þrjá framhaldsskóla og taka viðtal við tvo kennara úr hverjum skóla fyrir sig. 
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Gekk það ekki upp svo farið var í sex framhaldsskóla og viðtöl tekin við einn kennara úr 

hverjum skóla. Ég valdi skóla á höfuðborgarsvæðinu og í kring út frá heimasíðum skólanna. 

Þeir skólar sem tilgreindu þá kennara sem kenna lífsleikni á heimasíðu sinni voru valdir. Þá 

hafði ég beint samband við kennarana í gegnum tölvupóst og óskaði eftir þátttöku. Ein af 

meginsiðareglunum segir svo að viðmælendur séu þátttakendur af frjálsum vilja svo það skal 

haft í fyrirrúmi áður en viðtal hefst (Kristín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

4.3.1 Kynning á þátttakendum 

Eins og fram hefur komið eru viðmælendurnir sex talsins. Allt eru þetta konur sem eru eða 

hafa verið að kenna lífsleikni síðustu árin. Þær allar eiga það sameiginlegt að búa og starfa á 

höfuðborgarsvæðinu og sveitafélögum í kring. Hér verða viðmælendurnir kynntir nánar og 

verður notast við gervinöfn til að tryggja nafnleynd. 

Pála er með meistaragráðu í námsráðgjöf og starfar sem kennari. Hún hefur unnið við sama 

menntaskólann í 8 ár eða frá því hún fékk kennsluréttindi og kennir mest félagsvísindi, náms- 

og starfsval og lífsleikni. Pála ætlaði í raun aldrei að verða kennari en hafði hugsað að það 

væri fínt að hafa réttindin. Hún vinnur á sama stað og hún tók vettvangsnámið sitt þegar hún 

var í námi til kennsluréttinda. Pála segist hafa fallið fyrir starfinu strax. Hana dreymdi um að 

verða leikkona og minnist á að kennarastarfið komst nálægt því þar sem hún er í hlutverki 

allan daginn. Áður hafði Pála unnið meðal annars hjá Vinnumálastofnun og á sambýli. Hún 

segist hafa unnið mikið með ungmennum og finnst þessi aldur mjög skemmtilegur.  

Jóna útskrifaðist af Laugavatni sem íþróttakennari og hefur verið að vinna við það í fjöl-

brautaskóla síðan árið 1996. Ásamt því að vera íþróttakennari er hún einnig lífsleiknikennari í 

skólanum. Jóna segir það hafa verið auðvelt að velja sér starfsferil, hana hafi alltaf langað til 

þess að verða íþróttakennari. Mikil íþróttamenning ríkir í fjölskyldu Jónu en systur hennar 

tvær eru einnig íþróttakennarar. Hún hefur verið að þjálfa handbolta síðustu 32 árin og um 

þessar mundir þjálfar Jóna bæði sjöunda kvennaflokk og sjöunda karlaflokk. Í raun hefur Jóna 

þjálfað allan aldur og segir hún það hafa styrkt hana í samskiptum. 

Vala er þroskaþjálfi í grunninn og tók svo uppeldis- og kennslufræði í háskólanum. Eftir það 

hélt hún áfram í háskólanum og tók tvö ár í hugrænni atferlismeðferð og núvitund. Upptaln-

ingunni er ekki lokið en hún er einnig búin að læra markþjálfann og hefur kennsluréttindi. 

Aðspurð segist Vala vera búin að kenna í 31 eða 32 ár og hefur hún unnið við fjölbrautaskól-

ann síðan árið 2000. Hún kennir meðal annars áfanga um lýðheilsu og lífsleikni. Vala hefur til 

dæmis starfað sem grunnskólakennari, forstöðumaður á skammtímavistun fyrir börn með 

fötlun og verið tómstunda- og æskulýðsfulltrúi í sveitafélagi úti á landi. 
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Guðrún er með viðskiptalögfræði í grunninn og meistaragráðu í lögfræði. Eftir að hafa lokið 

meistaraprófi fór hún beint í að taka kennsluréttindin. Guðrún hefur unnið sem kennari í fjöl-

brautaskólanum í 4 ár og kennir meðal annars viðskiptafögin, upplýsingatækni og lífsleikni. 

Guðrún byrjaði að vinna sem lögfræðingur en sótti um í framhaldsskólanum þegar staða 

opnaðist. Hún hafði alltaf hugsað sér að kenna en sá ekki fyrir sér að byrja svona fljótlega að 

námi loknu. Guðrún talar um að sér finnist ungt fólk skemmtilegt og valdi framhaldsskóla-

kennarann með það í huga. Hana langar að leggja sitt af mörkum fyrir ungdóminn. 

Kristín kláraði myndlist úr Fjölbrautarskólanum í Breiðholti og tók svo BA próf í mannfræði. Á 

meðan á BA náminu stóð fór hún í ár til útlanda í listnám. Kristín lauk síðan uppeldis- og 

menntunarfræði á meistarastigi, með sérstaka áherslu á lífsleikni. Þegar Kristín vann að því 

að fá kennsluréttindi fór hún í vettvangsnám í framhaldsskóla og fljótlega fékk hún þar vinnu. 

Níu árum síðar vinnur hún enn í sama framhaldsskólanum og kennir helst samfélags-

greinarnar og nýsköpun. Kristín hefur verið lengi í æskulýðsgeiranum, eða frá því hún var 16 

ára gömul. Þá vann hún lengi vel í félagsmiðstöð og Hinu húsinu og kom hinu eiginlega 

Ungmennahúsi á laggirnar. Kristín segir sig því vera fagmann á þessu sviði hvað varðar 

reynslu.  

Margrét er með meistarapróf í uppeldis- og menntunarfræði og bætti svo við sig kennslu-

réttindunum árið 2014 eftir að hafa unnið í fjölbrautaskólanum sem stuðningsfulltrúi. 

Margrét kennir uppeldisfræði, lífsleikni og leysir af í félagsfræði líka. Einnig hefur hún verið 

að kenna á sérnámsbrautinni við skólann. Áður var Margrét deildarstjóri á leikskóla í nokkur 

ár en talar um að hún hafi ekki notið sín þar almennilega og tengir það jafnvel við ungan 

aldur leikskólabarnanna. Ákvað hún því að prófa eitthvað nýtt og skellti sér í námið sem varð 

síðan til þess að hún hóf störf í skólanum. Margréti finnst gaman að taka á móti nýnemunum 

í byrjun annar og sjá þá vaxa og dafna þegar líður á önnina.  

4.4 Gagnasöfnun og greining 

Til að finna viðmælendur var haft samband við þá í gegnum tölvupóst þar sem þátttöku 

þeirra var óskað. Við upphaf hvers viðtals óskaði ég eftir undirskrifuðu samþykki (sjá viðauka 

B) frá þátttakendum og gerði þeim grein fyrir því að öll gögn rannsóknarinnar yrðu með-

höndluð sem trúnaðarupplýsingar. Viðtölin voru tekin upp og þátttakendur látnir vita af því. 

Einnig lét ég vita að upptökum yrði eytt eftir afritunina og að þátttakendur fengju afrit af því 

sem ég myndi nýta í ritgerðina.  

Ég studdist við þá aðferð sem kallast fyrirbærafræði þegar kom að öflun og greiningu 

gagna í rannsókninni. Þá er áherslan lögð á að greina þemu í viðtölunum sem lýsa reynslu 

eða upplifun viðmælenda. Þegar rannsakendur notast við fyrirbærafræði setja þeir sig í spor 
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viðmælandans með þeim tilgangi að reyna að skilja hvernig þeir upplifa hluti eða aðstæður. 

Það sem rannsakendur þurfa að temja sér er að setja sínar skoðanir, sjónarmið og viðhorf til 

hliðar. Þannig er auðveldara að setja sig í spor annarra og hægt að horfa á hlutina eins og í 

fyrsta skipti. Þá er hægt að segja að nauðsynlegt sé fyrir rannsakandann að taka engu sem 

sjálfsögðu (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Í þessari rannsókn eru fáir þátttakendur og því 

er mikilvægt fyrir mig sem rannsakanda að alhæfa ekki. Markmiðið mitt á að vera það að 

dýpka skilning og auka þekkingu á viðfangsefninu. Þátttakendur rannsóknarinnar hafa allir 

þekkingu og reynslu af því sem rannsakað var, lífsleiknikennslu. Þá er hægt að segja að 

fyrirbærið sem var rannsakað sé þessi sameiginlega þekking og reynsla þátttakendanna. 

Viðtölin sem ég tók voru hálf opin (e. semi-structured). Með hálf opnu viðtali fæ ég 

innsýn og betri skilning á kennaranum og bakgrunni hans. Þegar ég skoða reynsluheim og 

upplifanir kennaranna er mikilvægt fyrir mig sem rannsakanda að gera það út frá sjónarhóli 

þeirra. Þá má segja að dýpt og fjölbreytt eða ólík sjónarhorn séu það sem eigindlegar aðferð-

ir standi fyrir. Í viðtölunum studdist ég við viðtalsramma sem gerður var í samráði við leið-

beinanda. Ramminn innihélt opnar spurningar um bakgrunn þátttakenda og aðrar spurningar 

sem tengjast markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. Dæmi um spurningar 

eru: Afhverju ert þú að kennar lífsleikni? og Hefur menntun þín hjálpað með lífsleiknina?. Ef 

viðtalsramminn tekur ekki mið af sveigjanleika er hætta á að kennararnir nái ekki að tjá sig 

frjálslega sem getur hindrað samræður (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru tekin upp á 

síma sem raddupptaka. Því næst voru þau afrituð yfir í word-skjal og marglesið yfir þau svo 

ég fengi sem besta mynd af upplifun og reynslu þátttakendanna. Næsta skref var að kóða (e. 

coding) og er það stór hluti af þemagreiningunni sem hægt er að framkvæma eftir kóðunina. 

Eins og sagt hefur verið áður fór ég yfir viðtölin í þemagreiningunni þar til ég fann ákveðin 

sameiginleg þemu. (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Ég sem 

lífsleiknikennari, öryggi í kennslustund og kennslufræðin eru þemun sem voru greind, en 

fjallað verður nánar um þau kaflanum um niðurstöður. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur þar sem leitast var 

við að skoða hverjir það eru sem kenna lífsleikni og hvernig bakgrunnur þeirra hefur áhrif á 

inntak kennslunnar. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla sem fara yfir þemu rannsóknarinnar. 

Fyrst verður farið yfir þemað ég sem lífsleiknikennari og fjallað um þá þætti sem snúa beint 

að viðmælendum. Svo sem af hverju þeir eru lífsleiknikennarar, hvaða skilning þeir leggja í 

kennslugreinina og viðhorf til hennar. Næst verður þemað öryggi í kennslustund tekið fyrir 

en þar kemur meðal annars fram hvernig menntun og bakgrunnur hefur áhrif á öryggi 

kennarans í kennslustundum. Þriðji og síðasti undirkaflinn fjallar um þemað kennslufræðin. 

Þar kemur fram hvernig viðmælendur haga kennslunni með tilliti til viðfangsefna, aðferða og 

námsmats. Einnig er farið yfir það hvernig tímaleysi getur sett svip á kennslugreinina.  

5.1 Ég sem lífsleiknikennari 

Viðmælendurnir sex sögðu frá því hvers vegna þeir eru eða hafa verið að kenna lífsleikni. 

Ástæðurnar voru fjölbreyttar en einkennast af áhuga á og virðingu fyrir kennslugreininni. 

Ekki er þó hægt að segja að viðmælendurnir hafi gerst kennarar með það markmið að verða 

lífsleiknikennari, næst því kemst Kristín. Hún fór í uppeldis- og menntunarfræði í háskólanum 

með áherslu á lífsleikni. Kristín fékk kennarastöðu í gegnum vettvangsnámið sitt og lýsir því 

svona: 

Ég byrjaði hér þegar ég var ennþá bara nemi, þetta var ótrúlega gaman fyrir mig 

því kennarinn minn spottaði mig og var bara „okei þú verður að koma að vinna 

hérna“. Þannig ég var eiginlega bara strax sett í hóp, það var rosalega skemmti-

legt. Ég kláraði masterinn minn á meðan, sem sé kennsluréttindin mín á meðan 

ég var að kenna. Þannig, ég var kannski í svona sérstöðu með öðrum nemendum. 

Kristín er með sérhæfingu í samfélagsgreinum og segir frá því að hún hafi alltaf kennt lífs-

leikni frá því hún hóf störf í framhaldsskólanum. Hún talar um að lífsleikni hafi alltaf verið 

hennar. „Ég hef alltaf leitt lífsleikni og vil alltaf vera yfir henni svo það er alveg svona sér-

sviðið mitt“ segir Kristín. Sjálf lýsir hún yfir miklum áhuga á kennslugreininni lífsleikni og 

einnig á mannkostamenntun og minnist á að skólinn geti skapað kjörið tækifæri til að ná 

fram því formlega í kennslugrein sem er annars frekar óformleg að hennar mati. Kristín hafði 

lengi vel unnið á vettvangi sem einkennist af óformlegum samskiptum og langaði að breyta 

til. „Mig langaði að spreyta mig á þessum formlegu samskiptum þar sem unglingar koma því 

þau þurfa að koma, og bara sjá hversu langt ég gæti farið með þá óformlegu nálgun inn í 

formlegt umhverfi í rauninni.“ Kristín talar hér um muninn á félagsmiðstöðinni og 
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framhaldsskólanum. Eins og fram hefur komið hefur Kristín kennt lífsleikni frá því hún hóf 

störf, en hvernig hún var valin sem kennari fyrir fagið lýsir hún svona: 

Ég held að ég hafi fengið þetta gigg dálítið fljótt því ég er kannski svona jákvæð 

og opin en líka af því að ég kenni rosalega fjölbreytt og ég hef bara í alvöru 

geðveikan áhuga á lífsleikni og finnst þetta bara vera fræðigrein eins og allar 

aðrar fræðigreinar.  

Rétt eins og Kristín þá er Margrét einnig með meistarapróf í uppeldis- og menntunarfræði og 

bætti síðar við sig kennsluréttindunum. Margrét talar um að sér hafi verið boðin lífsleiknin 

eftir að hafa verið að kenna hana í afleysingum. Hún lýsir því svona: 

Mig minnir að þetta hafi byrjað þannig að ein í hópnum fór í fæðingarorlof 

þannig að ég kenndi fyrir hana. Svo fór hin í leyfi og þá leysti ég hana af og síðan 

þá hef ég bara verið í þessu og finnst þetta alveg rosalega gaman. 

Margrét bendir á að við framhaldsskólann sem hún vinnur í eru þau fjögur sem hafa verið að 

kenna lífsleikni. Auk hennar eru það íslenskukennari, kynjafræðikennari og íþróttakennari 

sem hafa verið með fagið. „Það hefur svo verið misjafnt eftir því hvað við erum með mikla 

kennslu, hver okkar tekur lífsleiknina, því er svolítið skipt svoleiðis“ segir Margrét. Hún er 

ánægð með það skipulag, en ýmist hefur hún verið með einn eða tvo lífsleikniáfanga í senn.  

Jóna er kennari í fjölbrautarskóla og er hún ein af tveimur lífsleiknikennurum við 

skólann. Það eru rúm þrjú ár síðan hún ásamt tveimur öðrum íþróttakennurum tóku við 

lífsleikninni. Hvernig það kom til lýsir hún svo:  

Skólameistarinn bauð mér þetta og já, honum leist vel á að við íþróttakennararnir 

myndum fara í þetta. Við bara þáðum það. Ég hefði aldrei farið að kenna lífsleikni 

ef ég hefði ekki haft áhuga á því. Ef þetta hefði verið eitthvað sem ég hefði þurft 

að gera þá hefði ég ekki gert það. En ég var strax alveg bara spennt fyrir þessu. 

Líka því það voru góðir lífsleiknikennarar fyrir og voru með mjög mótaða dagskrá. 

Það var svo hlutverk Jónu og hinna kennaranna að endurskipuleggja áfangann. Hún talar um 

að þau hafi tekið það efni út sem er of þungt og reynt að setja inn það sem er í gangi í lífi 

unglinganna í dag. „Eins og einhver sagði þá er þetta bara með fyrirkomulagið í lífsleikninni 

eins og aðalnámskráin segir... þá er þetta svolítið svona hvað viljum við taka fyrir“ segir Pála. 

Hún útskýrir þetta nánar og segir að kennararnir verði að setja sig í spor unglinganna, sumt af 

því efni sem var tekið út er fínt en ekki eitthvað sem unglingarnir tengja við. „Mér finnst 

þetta rosalega gaman og þessir krakkar eru bara frábærir“ segir Jóna.  
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Eins og Kristín og Margrét þá er Vala búin með uppeldis- og menntunarfræði. Auk þess 

er hún þroskaþjálfi, markþjálfi og búin að taka atferlismeðferð og núvitund í háskólanum. „Í 

sumum skólum er þetta svolítil ruslakista en það hefur ekki verið hér. Við erum alltaf sama 

fólkið að kenna þetta núna“ segir Vala þegar hún talar um lífsleikni og hverjir eru að kenna 

við skólann sem hún starfar í. Af hverju hún sjálf kennir lífsleikni segir hún: 

Þetta hentar mér, mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og það eru miklar 

forvarnir og ég hef áhuga á því. Og svo vinn ég rosa mikið með sjálfsmyndina, við 

erum að vinna með markmiðasetningu og svona og það hentar í þessu fagi. Þú 

veist, maður fær að gera þetta allt í þessu fagi. Byggja svolítið upp krakkana, við 

erum að vinna svolítið með það. Þetta er bara svo fjölbreytt.  

Vala hefur mikinn áhuga á og finnst gaman að vinna með ungu fólki og segir „mér finnst það 

bara það skemmtilegasta í dag skilurðu“. Hún á auðvelt með að setja sig í þeirra spor og 

vinna þannig betur með þeim. Nemendum Völu líkar flestum vel við hana sem kennara, þetta 

veit hún því nemendur skila inn kennslumati á kennurum sínum í skólanum sem hún starfar 

hjá. Guðrún er framhaldsskólakennari og lauk kennsluréttindum sínum í Háskólanum á 

Akureyri. Áður hafði hún lokið við viðskiptalögfræði og lögfræði, en ásamt því að kenna 

lífsleikni kennir Guðrún fög á borð við viðskiptafræði og lögfræði. Hún lýsir hugmyndinni að 

baki lífsleiknikennslunni í fjölbrautaskólanum sem hún vinnur hjá þannig: 

Hugmyndin er náttúrulega að við erum tvö til þrjú að kenna og þá er ég þú veist, 

með þennan grunn. Við erum náttúrulega að kenna þeim rekstur heimilis og 

hvert maður á að leita í fjárhagsvandræðum og svona á lífið. Svo er einhver annar 

með aðra menntun og þriðji með enn aðra menntun þannig að við vinnum vel 

saman. 

Þá koma styrkleikar Guðrúnar fram í þeim hluta lífsleikninnar sem taka á hennar sérsviði. 

Hún talar um að líklegast hafi það verið viðskiptamenntunin og hugmynd þáverandi skóla-

meistara sem færði henni lífsleiknistöðuna. „Hluti af lífsleikninni er að kenna nemendum á 

réttindi sín og skyldur og svona. Mér finnst þetta reyndar góð hugmynd hjá þáverandi 

skólameistara að blanda okkur svona saman“ segir Guðrún um skipulagið.  

Ólíkt hinum viðmælendunum sér Pála ein um lífsleikniáfangann í menntaskólanum sem 

hún starfar hjá og er áfanginn örlítið frábrugðinn þeim sem hinir viðmælendurnir kenna. 

Áfanginn heitir annað, en notast verður þó við lífsleikni nafnið. Þegar Pála var í kennslu-

réttindanáminu sínu ræddi hún við skólastjóra skólans um möguleika hennar sem kennari við 

skólann: 
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Ég var að spá í að fara í master í félagsfræði svo langaði mig líka í náms og 

starfsráðgjöf. Ég bara spurði hana hvort eykur líkurnar á því ef ég myndi sækja 

um hér að ég fengi ráðningu og hún sagði „100 prósent náms- og starfsráðgjöf, 

þá get ég nýtt þig í eitthvað meira“. Hún sagði að það myndi alltaf vinna með 

mér, alveg sama hvar ég myndi sækja um. Og af því ég hafði áhuga á bæði þá 

bara fór ég í náms- og starfsráðgjöf. 

Pála sótti um stöðu við skólann, fékk hana og var 50% í félagsvísindum og svo með lífsleikn-

ina. Árið 2012 var áfanganum lífsleikni breytt og fékk Pála það hlutverk að sjá um breyting-

una. Ástæðuna segir hún vera þá að viss lífsleikni finnst í svo mörgum áföngum. „Hún er 

náttúrulega í félagsvísindunum, þar er verið að kenna þér á samfélagið, tjáningin tekur líka á 

lífsleikninni, það eru auðvitað þú veist styrkleikar og veikleikar og allt svona.“ Pála segir að í 

lífsleikniáfanganum þá taki hún brot af því besta. Áfanginn samanstendur nú meðal annars af 

nýnemafræðslu, lífsleikni og námsráðgjöf. „Þetta er hugsað þannig að lífsleikni tekur á móti 

þér og svo kveður náms- og starfsvalið þig“ segir Pála. En náms- og starfsval er áfangi sem 

nemendur taka síðasta árið sitt í skólanum. Eins og fram kom að ofan sér Pála ein um 

lífsleiknina:  

Þetta er bara mitt, „my baby“. Það sem er líka á bakvið hugsunina er að það sé 

einhver einn sem að þau þekkja öll. Þau kalla mig bara lífsleiknikonuna, þau sem 

muna ekki hvað ég heiti. En ég er að fá spurningar ennþá frá þeim á þriðja ári þú 

veist „heyrðu hvernig var þetta aftur“ þau vita að ég þekki strúktúrinn og ég 

mæti alltaf á nýnemaböllin útaf þessu… ég er þá andlit sem að þau þekkja. 

Eins og Pála hefur skipulagt áfangann þá er farið yfir námstækni og prófkvíða, svo fær hún 

inn fyrirlesara um fíkniefni. Einnig er farið yfir kynbundið ofbeldi og hinsegin samtökin koma í 

heimsókn. Pála segir að vinsælasta efnið snúi að kvíða og andlegri heilsu: 

Lífsleikni, allavega eins og ég hugsa hana, þá  er þetta bara svona stiklað á öllu, ef 

þig vantar nánari aðstoð þá er sálfræðingur við skólann og þú veist… þá getur þú 

fengið hann, oft kveikja þau á því þarna „þetta er eitthvað sem ég þyrfti kannski 

að tala við einhvern um“. Ef ég mætti ráða þá myndi ég segja að lífsleikni ætti að 

snúast meira um andlega líðan krakka sko… það vilja þau líka tala um.  

Vala talar um lífsleikni á svipaðan hátt og Pála. Fyrir henni er lífsleikni vettvangur til þess að 

læra á forvarnir, fá nemendur til þess að læra á sig sjálf og styrkja þau sem manneskjur. Vala 

talar um að mikið sé lagt upp úr því að nemendur flytji ræður og fylgir því ákveðin ræðuverð-
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laun í lokin. „Þannig við erum í raun og veru alltaf að gera þau leiknari í að lifa lífinu og þann-

ig finnst mér að lífsleiknin eigi að virka“ segir Vala. Hún bætir því við að hún og kennararnir 

verði að vera með puttann á púlsinum þegar kemur að því sem er um að vera í lífi nemend-

anna. Jóna hefur svipað að segja um lífsleiknina. Að fagið eigi að fara í yfir raunveruleikann 

og það sem bíður nemenda, „þau eru ekkert alltaf í þessari bómull“. Þá talar Jóna um að það 

sé gert með því að fara yfir fjármálalæsi og æfa nemendur til dæmis í atvinnuviðtölum. 

Þannig sé mögulega hægt að undirbúa þau undir lífið sjálft og hvað bíður þeirra þegar þau 

eru búin með framhaldsskóla. Fyrir Guðrúnu koma viðfangsefni lífsleikninnar úr öllum áttum, 

sitt lítið af hverju. Guðrún orðar þetta svona: 

Við erum að kenna þeim á skólann og kerfið innan skólans og svo hvað þau ætla 

að gera næst. Svo bara á lífið þú veist, þau þurfa að hugsa næsta skref. Svo 

náttúrulega almennt á lífið, hvert þau geta leitað í fjárhagserfiðleikum og bara 

varðandi sjálfsmyndina. Mér finnst þetta bara taka á öllu. 

Fyrir Margréti er lífsleikni sá áfangi sem tekur á móti unglingunum úr grunnskóla, þar er 

passað upp á að þeim líði vel í skólanum, að þau komist inn í kerfið og hafi aðgang að 

umsjónarkennara. Að fylgst sé þannig með nemendunum að ef eitthvað kemur uppá að 

auðvelt sé að leiðbeina þeim í átt að umsjónarkennara, sálfræðingi eða námsráðgjafa. 

Margrét leggur einnig áherslu á að nemendurnir þori að tjá sig, hvort sem það er við kennara 

eða aðra nemendur. Hún lýsir þessu betur svona: 

Eins og ég segi svolítið sjálf, þetta er svo við getum haldið utan um þau, þannig 

að þeim geti liðið vel. Ég held okkur takist það svona ágætlega. En líka að þetta sé 

vettvangur þar sem þau þora að segja allt. Að þeirra rödd skipti máli, þó þau séu 

nýnemar að þau finna að þeirra rödd skipti máli.  

Kristín kemur með aðra nálgun á lífsleikni en hinir viðmælendurnir. Hún lítur á hlutverk 

kennslugreinarinnar fyrst og fremst sem það að ýta undir hæfnina til að setja sig í spor 

annarra og að nemendur læri að temja sér gagnrýna hugsun. „Ef þú getur gert það tvennt þá 

erum við í dálítið góðum málum“ segir Kristín. Hún leggur áherslu á að nemendahópurinn 

fari frá forréttindum sínum og skoði aðra hópa þar sem þeir eru. Kristín segist vera hrifin af 

fræðunum og nefnir þar Kristján Kristjánsson og mannkostamennt. Auk Kristjáns talar hún 

um Noddings og umhyggjukenninguna, Ken Robinson með óformlega námið og Ólaf Pál 

Jónsson með heimspekilega reynslunálgun. Kristín lítur á lífsleikni sem algjöra kjarnagrein. 

Kennarinn fær tækifæri til að vinna með hópinn sinn svo nemendurnir verði nöfn en ekki 

númer, að hann fjárfesti í nemendum sínum.  
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Almennt finnst Kristínu aðrir kennara jákvæðir fyrir lífsleikni og að greinin skipti máli. 

Þó telur hún að kennarar séu gjarnan hræddir við hana líka og að sumir reyni að sleppa ódýrt 

þegar þeir eru að kenna, að þeir fari ekki eins djúpt í efnið eins og þeir ættu að gera. Auk 

þess bendir hún á að ekki allir eru hæfir þegar kemur að kennslu fagsins: 

Þetta er ofboðslega flókið fag og maður upplifir það á kennurum að þeim finnist 

það líka. Svo eru líka bara svo rosalega fáir kennarar sem hafa forsendur til þess 

að kenna lífsleikni af því þeir hafa aldrei lært neitt. Það var bara kennari sem 

sagði fyrir tveimur vikum að það væri ekki til neitt lesefni fyrir lífsleikni eða fræði-

efni, það sprengir á manni hausinn skilurðu. Mér finnst það líka vera forsenda 

stjórnenda að ef þú ætlar að kenna lífsleikni þá þarftu bara að leggja á þig… ég 

meina ef ég veit ekkert um sögu þá fer ég ekki og kenni sögu skilurðu, mér finnst 

það bara fáránlegt. Þannig ef þetta á að vera eitthvað samansafn af kennurum 

héðan og þaðan þá finnst mér absolute að þeir verði bara að vera búnir að lesa 

þetta og þetta sko.  

Pálu finnst að lífsleiknin eigi að vera allstaðar og að það skipti máli hver sé að kenna fagið. 

„Ég myndi allavega alltaf hafa það þannig að ef þú ætlar að taka fyrir hvernig á að læra og allt 

inn í, þá myndi ég segja að námsráðgjafi þyrfti að koma að því.“ Í rauninni gæti hver sem er 

haldið utan um lífsleiknina svo lengi sem einhver hæfur kæmi inn í og tæki fyrir efni sem 

kennari er þá óöruggur í. „Ég fæ til dæmis fagaðila þegar ég er að tala um hinsegin fræði,“ 

segir Pála.  

Vala talar um að hana langi að hafa mikið meira af lífsleikni því hún væri til í að fara yfir 

svo mikið meira og fara betur ofan í það sem hún nú þegar tekur fyrir. Henni finnst lífsleikni-

kennarar almennt tala um það líka. Vala minnist á fjölbreytileika greinarinnar þar sem nem-

endur læra vinnubrögð, hvernig á að gera ritgerðir, hvernig á að gera forsíðu og þess háttar. 

Vala upplifir að öðrum kennurum finnist fagið mikilvægt, það séu þó ekki allir sem vilji kenna 

það. Hún heyrir kennara tala um að það þurfi meiri lífsleiknikennslu því það er svo mikill kvíði 

í samfélaginu og að mikilvægt sé að krakkar vinni með sjálfa sig og eigin sjálfsvitund. Vala 

talar um mikilvægi lífsleikni: 

Ég meina jú það er voða gott að vita að sóley er blóm og með gul lauf en það er 

mun mikilvægara að vita og kunna á lífið og geta farið og sótt um vinnu… Þetta er 

það sem skiptir máli í lífinu. Þú veist, menntun er mjög góð og gild í lífinu og 

verður að vera,  en ef þú getur ekki talað eða getur ekki komið fram, getur ekki 

skrifað umsókn eða sagt „ég heiti þetta og er svona og ég er bara helvíti góð“ þá 

er maður ekki í góðum málum. 
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Viðhorf Margrétar er svipað því sem Vala talar um. Hún talar um að hún leggi sig fram við að 

hafa andrúmsloftið afslappað þannig nemendum líði sem best. „Kannski í öðrum fögum ertu 

svolítið að einbeita þér að því að þú þarft að kunna málfræðina í ensku eða eitthvað 

svoleiðis. En þarna erum við að einblína á þau sem persónur og styrkja þau sem persónur.“ 

segir Margrét. „Að markmiðið sé að nemendurnir komi sterkari út.“  

Rétt eins og Vala þá talar Guðrún einnig um að henni finnst lífsleikniáfanginn eigi að 

vera helmingi stærri og að hann sé þarfur. Það sé mikilvægt að hafa vettvang þar sem allir 

nýnemarnir eru saman því það er verið að kenna þeim á skólann til dæmis. Áfanginn sé 

aðeins kenndur tvisvar sinnum í viku og bara á haustin, þá finnst Guðrúnu sem hún stikli á 

stóru við að reyna koma sem mestu að. „Mér líður stundum eins og við séum að hella 

einhverju ofan í þau en þau eru ekkert endilega að taka við, þannig ég myndi vilja hafa meiri 

tíma með þeim.“ Hennar ósk væri að hafa áfangann fjórum sinnum í viku.  

5.2 Öryggi í kennslustund 

Viðmælendurnir minntust allir á öryggi í kennslustund. Sumir eru öruggari en aðrir og var 

talað um að öryggið kæmi með tímanum. Bakgrunnur eða menntun viðmælendanna hefur 

sitt að segja þegar kemur að því hvernig þeir eru í inni í kennslustund. 

Pála talar um að það fari eftir hópum eða bekkjum þegar kemur að sjálfsöryggi í 

kennslustundinni, nemendurnir eru auðvitað mis áhugasamir. Í upphafi fannst henni 

krefjandi að kenna fagið en með tímanum hefur hún styrkst og þykir þetta ekkert mál og 

alltaf jafn gaman. „Mér finnst þetta vera forréttindi að kynnast þeim öllum“ segir Pála um 

nemendur sína. Hún heilsar öllum ungmennum á aldrinum 16–18 ára sama hvar hún hittir 

þau. „Ég sé alltaf eitthvað bros í augunum og ég veit ekki hvort það er því ég hef kennt 

þeim.“ Almennt er Pála örugg: 

En ég er örugg að eðlisfari í þessu og fer í þetta hlutverk bara. Það er fake it till 

you make it. Þau mega ekki finna hræðslu, þá ertu búin að tapa. Og ég er alveg 

örugg eins og í því sem ég tek fyrir, það efni þekki ég mjög vel. Eins og til dæmis 

hvernig á að tækla kvíðaköst og kvíða og ég tek það, og skipulag og hvernig 

hentar að læra sem er svo einstaklingsbundið.   

Pála finnur einnig mun því eldri sem hún verður en svo tekur hún sjálfa sig ekki of hátíðlega. 

Áður vann hún við að efla ungt fólk til athafna þegar atvinnuleysið var sem mest. Telur hún 

það hafa hjálpað sér að geta bent á þá einstaklinga í hópnum sem standa höllum fæti. Pála 

segist alls ekki vera fagaðili í öllu og að þannig viðhorf geti verið hættulegt. Þá hefur hún 

gjarnan notað jafningjafræðslu þar sem einstaklingar sem standa nær nemendum hennar í 
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aldri koma og halda kynningar. Pála talar um hversu vel námið sitt hafi undirbúið hana undir 

kennslu í lífsleikni, að námsráðgjöfin sé mjög lífsleiknimiðuð. Hún er dugleg að sækja 

námskeið sem snúa að andlegri líðan og nýtist það vel í hennar kennslu. Pála nefnir að 

tómstundafræði, uppeldisfræði, sálfræði og félagsráðgjöf væru flottar greinar fyrir 

undirbúning lífsleiknikennara.  

Þegar Jóna talar um þá hluti sem hafa styrkt hana sem kennara í lífsleikni minnist hún á 

börnin sín. Hún á börn á þessum aldri og veit því hvernig landið liggur hjá nemendum sínum. 

Það hefur einnig hjálpað að hafa unnið með einstaklingum sem hafa reynsluna, þá bendir 

hún á þá sem sáu um lífsleiknina á undan henni. Jóna minnist einnig á menntunina sína og að 

námið til íþróttakennara hafi styrkt hana mikið í samskiptum. Hún talar um muninn á því að 

vera kenna í íþróttasal og í skólastofu en í skólastofunni finnst henni hún alltaf vera í 

aðalhlutverki, hún sé þó örugg. „Ég er örugg og líður rosalega vel í minni vinnu. Umhverfið 

þarna niðurfrá er alveg dásamlegt og það er kannski ástæðan fyrir því að maður hefur verið 

alveg frá 1996.“ Jóna og hinir lífsleiknikennararnir hafa nýtt sér gestafyrirlesara þegar kemur 

að sumum viðfangsefnum: 

Það eru rosalega margir sem senda bara á alla skóla og bjóða fram þessar 

kynningar og að sjálfsögðu nýtum við okkur það eins mikið og við getum og 

reynum að koma eins mörgum að af því að við erum ekkert alvitur skilurðu. 

Vala talar einnig um að fá gestafyrirlesara fyrir sum viðfangsefni. Hún er þá sérlega hrifin af 

því að fá jafningjafræðslu:  

Þau eru mikið flinkari, þetta er jafningjafræðsla og ungir krakkar á svipuðum 

aldri, þau eru svo helmingi flinkari. Mér finnst bara að ef þú ert góður í þessu þá 

ert þú bara að gera það. Þú veist, ég ætla ekkert eitthvað fimmtug kona að reyna, 

ég hef náttúrulega ekki hugmynd um allt þetta sem þau eru að tala um og þegar 

ég les verkefnin þá er ég bara alveg „já okei“. Þau eru bara mikið hæfari, fyrir 

utan að þau eru svo miklu nær þeim í aldri og það er það sem krakkarnir segja 

meira að segja.  

Annars telur Vala sig vera mjög örugga í sinni kennslu og því sem hún er að gera. „það kemur 

bara útaf því eins og ég segi alltaf, að ég ber virðingu fyrir mínum nemendum og ég hef 

ofsalega gaman af vinnunni minni.“ Á meðan Völu líður svona þá er hún örugg í því sem hún 

er að gera en auðvitað er hún ekki að gera þetta í fyrsta skiptið. Menntun Völu hefur nýst 

henni vel. Hún nefnir þá að í þroskaþjálfafræðinni hafi hún lært mikla sálfræði og félagsfræði. 

Auk þess er áhersla lögð á virðinguna fyrir manninum og víðsýni. „Það er ekki bara svartur 

litur í kassanum, við erum með svo marga liti í kassanum“ segir Vala þegar hún talar um 
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víðsýnina. En eitt besta nám sem hún hefur fengið var hugræna atferlismeðferðin og er 

margt sem nýtist henni rosalega vel úr því í lífsleikninni. Uppeldis- og menntunarfræðin og 

markþjálfinn var líka gott nám og segist hún „kippa lyklum úr öllu náminu og setja þá hér 

inn“. 

Guðrún talar um að öll menntun reynist vel sem undirbúningur fyrir lífsleiknikennara, 

„maður lærir ýmislegt á leiðinni“. Hún hefur þurft að uppfæra sig í efnum sem snúa að 

forvörum, sjálfsmynd og því um líku, en í náminu til kennsluréttinda lærir maður 

unglingasálfræði og hefur það hjálpað Guðrúnu mikið. Guðrún lýsir öryggi sínu í 

kennslustundum svona: 

Það hefur aukist með tímanum, fyrst þegar ég fór í þetta þá stökk ég í djúpu, ég 

vissi ekkert um hvað þetta snerist og var að kenna rosalega stórum hóp, 37 

nemendum. Þegar maður byrjar að kenna þá vill maður frekar vera skemmtilegur 

en samt  strangur. 

Guðrún segist hafa lært að það sé betra að vera ströng þegar hún þarf þess því þá sjá nem-

endurnir hvar mörkin liggja. Eftir að hafa keyrt námsefnið einu sinni tók hún námsáætlunina í 

gegn, breytti og bætti út frá fyrra skipti. Þá varð hún öruggari með það sem hún var að gera. 

Nú til dags er hún almennt örugg þó vissulega komi upp aðstæður sem reynist flókið að 

leysa. Þá nefnir hún umræðu í tíma um kynþáttafordóma og að hún hafi ekki verið nógu 

örugg að ræða þau málefni með hennar menntun. Rétt eins og fyrri viðmælendur hefur 

Guðrún fengið til sín gestakennara, ástæðurnar eru nokkrar en meðal annars til að halda 

uppi ákveðinni fagmennsku. „Við eigum að kenna þeim um umferðaöryggi, þá fengum við 

fyrirlestur frá umferðastofu. Hann er náttúrulega miklu flottari og ítarlegri en ef við myndum 

gera þetta sjálf sko,“ segir Guðrún um einn gestafyrirlesarann. 

Kristín leggur ekki mikið upp úr því að fá gestafyrirlesara inn í sína kennslu, það er þá 

helst ef hún eða samkennarar kunna efnið alls ekki eða ef um er að ræða reynslu sem hægt 

er að byggja ofan á.  

Ef einhver kemur með reynslusögu, það er samt líka ótrúlega vandmeðfarið. Mín 

áhersla var alltaf bara að við værum ekki í einhverri svona bölsýniskennslu. Það 

er erfitt að velja góðan fyrirlesara inn, og hvað gerir fyrirlesarinn? Hann kemur 

inn í klukkutíma og síðan fer. 

Kristín er frekar sjálfsörugg manneskja og það hefur hjálpað henni mikið hvernig manneskju 

hún geymir. Hún bendir á að kennarar verði að vera öruggir með agastjórnunina því ef hún 

er í lagi þá eru næstum allir vegir færir. Sjálf hefur hún aldrei lent í því að fá þau ekki með sér 
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í lið. „Ég er þeirra klappstýra og þau mín sko og það hefur alveg heppnast hingað til. Það er 

bara ótrúlega gaman, en líka eitthvað sem gerist ekkert óvart heldur er ég að vinna með 

þetta.“ Þegar kemur að menntun og reynslu telur Kristín reynsluna vera það sem hefur styrkt 

hana hvað mest þegar kemur að samskiptum við nemendur, enda búin að vinna í langan 

tíma með unglingum. Þá nýtist menntunin hennar betur þegar kemur að þessu fræðilega. 

Kristín talar um að það sé nauðsynlegt að halda sér við og sækja í eitthvað nýtt. Sjálf hefur 

hún verið í leshópum og hefur það nýst henni sem kennari. Einnig hefur hún lagt mikið upp 

úr hugleiðslu sem skilar sér svo í kennsluna hennar. 

Margrét hefur líka bætt við sig þekkingu en vinnustaðurinn hennar fer á ráðstefnur 

annað hver ár og velur hún þær þá út frá sínu áhugasviði sem er persónumennt. Þá leitar hún 

að efni sem fjallar um nemandann og hvernig hann geti orðið ábyrgari og sjálfstæðari. Rétt 

eins og aðrir viðmælendur talar Margrét um að öryggi komi með tímanum: 

Maður finnst maður ekki vera nógu góður en svo verður þetta bara skemmtilegra 

eftir því sem á líður. Þá veit ég svona með hvaða viðhorf þau koma inn og ég sé 

svona smá saman að þau verða öruggari þannig ég verð alltaf smám saman 

öruggari líka, held ég. 

Þá segist Margrét með sinni menntun vera meðvituð um uppeldisaðferðir og samskipti við 

börn og unglinga, hvað hentar og hvað hentar ekki. „Ég held ég sé mjög meðvituð um það 

sem ég segi við þau. Maður getur auðvitað alltaf gleymt sér og sagt einhverja bölvaða 

vitleysu, maður er bara mannlegur en ég er allavega mjög meðvituð um það út frá mínum 

bakgrunni.“ 

5.3 Kennslufræðin 

Í viðtölunum töluðu allir viðmælendurnir um viðfangsefni lífsleikninnar, hvernig það er valið 

og hvað er valið. Einnig var talað um þær aðferðir sem viðmælendurnir notast við eða óska 

að þeir noti. Svo þarf auðvitað að meta það sem gert er í kennslustundum. Viðmælendurnir 

hafa misjafnar skoðanir sem er áhugavert.  

Pála byggir upp lífsleikniáfangann í samræmi við það sem er að gerast í lífi nemenda 

sinna. Þau koma „græn“ inn í framhaldsskólann og þurfa á smá kynningu að halda. Pála hefur 

þá fengið skólastjórann í upphafi annar til að hitta nemendurna og svo koma námsráðgjaf-

arnir. Þar er áhersla lögð á að nemendur kynnist skólakerfinu og þau fengin til þess að æfa 

sig á Innu. Pála vill fara hægt í byrjun svo aðlögunarferlið verði sem best fyrir nemendurna 

hennar. Fyrir fyrsta skólaballið er forvarnafræðsla og á miðri önninni, þegar Pála hefur verið 

vör við kvíða meðal nemenda, fær hún Hugrúnu geðfræðslufélag inn með geðfræðslu. Fyrir 
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lokaprófin hefur Pála verið með innlegg um prófkvíða og hvernig nemendur geti undirbúið 

sig sem best fyrir prófin. „Ósjálfrátt hef ég þemaskipt þessu eftir því sem er í gangi í 

skólanum svolítið“ segir Pála. Hún bendir á að lífsleiknin fái 12 tíma á önn og því þarf að nýta 

þá vel. Pála hefur skipulagt alla tímana vel en hefur lent í því að aðrir kennarar reyna að 

koma verkefnum yfir á lífsleiknitímana: 

Þetta er oft svona þegar á að taka einhverja rannsókn, „já þau taka þetta bara í 

lífsleikni“, eins og ég sé ekki að gera neitt. Þetta hef ég heyrt líka frá öðrum sem 

kenna lífsleikni, þetta verður svona ruslakista fyrir allskonar. Þá missir þetta 

marks. 

Pála segist þurfa að vera hörð og segja nei við ýmislegu, annars myndi hún missa áfangann 

frá sér eða að hann breytist í umsjónartíma sem á ekki að vera. Hóparnir eða bekkirnir sem 

Pála er með eru stórir og samanstanda af 50 nemendum hver. Þá eru tímarnir gjarnan á 

fyrirlestraformi þar sem nemendurnir vinna verkefni samhliða . „Ég reyni að mala ekki yfir 

þeim í klukkutíma sko, það skilar engu,“ segir Pála þegar hún talar um fyrirlestra í tímum.  

Einnig hefur hún verið að notast við myndbönd. Nemendurnir hennar Pálu hafa ekki lesefni 

en þau skila dagbókum og vinna svo verkefni í skólanum. Pála gefur þeim mjög rúman tíma í 

þessa verkefnavinnu og ef þau ekki skila eiga þau á hættu á að falla í áfanganum. Það eru 

alltaf einhverjir sem falla en þá fá þeir nemendur tækifæri á að vinna upp aukaverkefni og 

skila síðar. Pála hefur látið nemendur sína taka könnun um það sem stóð upp úr í áfanganum 

í lok annar. Flest tala þau um að það sé gott að hafa einhvern einn kennara, sem í þessu 

tilfelli er Pála, sem þau hafa aðgang að og þekkja. Einnig finnst þeim gott að hafa séð helsta 

starfsfólk skólans, svo sem skólastjóra og námsráðgjafa. Nemendurnir eru líka mjög hrifnir af 

gestafyrirlesurunum sem Pála hefur fengið inn í bekkina.  

Þegar kemur að viðfangsefni í lífsleikni hjá Jónu talar hún um það sem var til staðar 

þegar hún og hinir íþróttakennararnir tóku við faginu. Hún hefur verið með fasta liði en er 

svo líka sveigjanleg eftir því sem skólanum býðst af kynningum hverju sinni: 

Sko, eins og ég segi þá fengum við þetta upp í hendurnar þar sem aðrir lífsleikni-

kennarar í skólanum höfðu verið að gera þannig að við höfum svolítið bara verið 

að vinna með það. Svo höfum við líka bara tekið það sem að okkur ber á haustin 

og á vorin, þú veist það er svo mikið í boði frá öðrum.   

Jóna og samkennarar hennar reyna eftir fremsta megni að höfða til nemenda sinna. Unnið er 

eftir kennsluáætlun en fyrir jól var farið yfir viðfangsefni á borð við sjálfsálit, gildismat og 

lífsstíl. Jóna heldur áfram að tala um kynningar:  
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Svo erum við líka bara rosalega dugleg að fá kynningar í skólann, eins og AFS 

skiptinemar, Bjargráður, Ástráður og Efling kom núna um daginn, þau eru mörg 

hver að fara vinna í fyrsta skipti. Núna erum við til dæmis með námsráðgjafana, 

við fáum þá til okkar í þrjár vikur á hvorri önn inn í lífsleiknina. Fyrir jólin kenna 

þau krökkunum á moodle, á Innu, hvernig þau eiga að velja og hvernig þau eigi 

að haga náminu sínu. Þetta er rosalega flott upp sett hjá þeim og svo eru 

allskonar verkefni tengt því. 

Við kennsluna hefur Jóna stuðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þær eru blandaðar af 

fyrirlestrum með glærum, myndbandakennslu og svo hafa nemendurnir sjálfir leitað 

upplýsinga til dæmis á netinu til úrlausna á verkefnum. „Við höfum leyft þeim að hafa fyrir 

þessu en auðvitað hjálpum við þeim.“ Jóna talar um einbeitingu nemenda sinna og að 

símarnir dragi úr athygli þeirra. Hún segir að fyrsta önnin hjá nemendunum fari í hangs í 

símanum en þegar einkunnirnar koma í hús um jólin sjá þau að skólinn virkar ekki þannig, þá 

spýta þau í lófana. Jóna lætur nemendur sína vinna vinnubók og verkefni, síðan skila þau 

verkefnamöppu. Þau fá yfirleitt tíma í skólanum til að vinna verkefnin. Þetta hefur Jóna að 

segja um námsmatið: 

Síðan gildir verkefnamappan 40 %, VR skólinn gildir 20%, bókhaldið mitt sem þau 

gera núna í janúar gildir 5% og svo er stórt verkefni um heilbrigði og lífsstíl í vor 

sem gildir 5 %, framkoma og þátttaka er 10 % og mæting 20%. 

Vala fylgir niðurnjörvaðri kennsluáætlun og eru þar útskýringar á því hvað er verið að gera, 

hvenær það er gert og markmiðið með því. Vala segir viðfangsefnið fjölbreytt og er farið 

víða. „Ég reyni í minn hluta að setja allt inn sem maður hugsar þegar maður er 16, 17, 18 

ára… þú veist, þessa fíkniefnafræðslu, kynfræðsluna, virðinguna, samkenndina og allt þetta. 

Jú og sorg og gleði og umferðafræðslan.“ Vala talar um að hún og hennar samkennarar séu 

dugleg að kippa því inn sem er í kastljósinu hverju sinni:  

Ef það er eitthvað um að vera úti, forvarnir… þá kippum við því inn. Við erum 

svona frekar lifandi skólastofa. Margir hafa verið með forvarnir með því að vera 

með gamla útreykta fíkla og eitthvað, við erum steinhætt þessu. Nú fáum við 

bara fólk sem er flott og töff og er að meika það og þú veist… nú, við erum með 

svona geðfræðslu og þau þurfa alltaf að skila verkefnum eftir hvert, það koma 

fyrirlesarar og þau geta aldrei setið bara slök í símanum, þau þurfa alltaf að skila 

mér verkefni og þá sé ég hverjir hafa fylgst með.  
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Áfanginn er krefjandi og „þau sitja ekki og horfa á bíómyndir eða eru að borða popp“. Vala 

kemur með dæmi um verkefni sem nemendurnir hafa verið að vinna: 

Bara sem eitt dæmi um verkefni sem við höfum gert í mörg, mörg ár. Það er 

samstarfsverkefni á milli okkar, brunavarna, tryggingafélaga, sveitafélagsins, 

lögreglunnar… já ég held við séum ekki fleiri. Og það er þannig að það er bara 

einn dagur sem þau eru sem sagt að læra á, það er fyrirlestur frá tryggingunum 

þar sem þeir segja frá hvað þeir bæta úr tjónunum og þú veist, ef þau eru að 

drekka þá fá þau það ekki bætt, og allt þetta. Síðan er Nonni lögga með eina stöð 

þar sem hann fer yfir öll alvarlegu slysin og sýnir þeim afleiðingar af ofsaakstri og 

öllu þessu. Svo er fíkniefnahundurinn á einni stöð. Svo á einni stöð er veltibíllinn. 

Svo í lokinn þá sviðsetjum við slys, sem er alveg alvöru. Það eru tveir klesstir bílar 

og þau eru klippt út úr bílnum og það kemur sjúkrabíll og það kemur líkbíll og það 

kemur lögregla. Þau eru sett í handjárn því þau keyrði full og allt þetta.  

Þetta verkefni segir Vala vera mjög vinsælt meðal nemenda og greinilegt að mikið er lagt í 

það. Vala segist ekki notast við neina bók en að þau noti vefinn alveg rosalega mikið. Auk 

þess að fá gestafyrirlesara þá notast hún við myndbönd og það sem kemur í fréttum, þá 

viðtöl við fólk sem hefur sögu að segja. Nemendur vinna einnig í hópavinnu, það fær þau til 

að tjá sig meira. Þá vinna þau verkefni og kynna það fyrir hinum. Vala lætur nemendur sína 

vinna öll verkefni í gegnum Innu og þau þurfa að skila öllum verkefnunum, þá sé krafa um að 

ákveðið komi þar fram og fá þau svo einkunn. Vala hefur þetta að segja um námsmatið:   

Þetta eru sko örugglega 20 verkefni yfir alla önnina og þau eru bara metin og svo 

fá þau bara einkunn. Þau verða af því þetta er símatsáfangi, að vera 80% á 

staðnum og ef þau eru undir því þá eru þau fallin. Þau verða að skila öllum 

verkefnum. Það er ekki huglægt mat á neinu, það er alveg dottið út sem betur 

fer. 

Guðrún segir að setningar á borð við „við höfum heyrt þetta áður og við höfum gert svona 

áður“ heyrist gjarnan í lífsleikninni. Þá sé hún að fara eftir námskránni og keppist við að 

komast yfir allt miðað við tímann sem hún hefur. Guðrún talar um að verkefnin sem hún 

leggur fyrir nemendur sína séu létt fyrir þá sem eru góðir nemendur. En vissulega sé öll 

flóran af einstaklingum sem kemur í lífsleikni og þau eru þá misjafnlega góð á bókina. „Sum 

eiga erfitt með þetta, kannski verkefni sem er ein A4 blaðsíða og sumir að skila þremur línum 

og virðast bara eiga erfitt með að gera betur og þar finnst mér vont að geta ekki haft meiri 

tíma.“ Guðrún hefur einstaka sinnum fengið inn gestafyrirlesara og ástæðuna segir hún 

meðal annars vera þessa: 
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Það er í rauninni bara því við komum þessu ekki inn neins staðar annarsstaðar. 

Þetta eru einu tímarnir þar sem nýnemarnir eru allir saman og svo er verið að 

bjóða skólunum upp á þetta frítt yfirleitt sko. Okkur finnst mjög mikilvægt að 

taka á móti. 

Um kennsluaðferðirnar sem Guðrún styðst við hefur hún þetta að segja: 

Það er náttúrulega aðallega þetta fyrirlestrarform því miður þú veist. Í lífsleikn-

inni þá er erfitt að fá þau, þó ég láti þau kannski einhvern tímann í hópa að spjalla 

að þá er erfitt að láta þau halda sér við efnið, þau eru rosalega fljót að fara að spá 

í einhverju öðru þannig það hefur allavega ekki virkað sem skyldi þegar það hefur 

verið reynt. Þetta hefur þannig aðallega verið ég að tala og ég reyni að fá þau í 

spjall með mér og það hefur alveg heppnast stundum. 

Þegar kemur að því að meta nemendurna þá hefur Guðrún látið þau vinna þrjú stór verkefni, 

tvö eru einstaklingsverkefni og eitt er hópaverkefni, í lokinn hafa þau svo verið með VR skóla 

lífsins. Einkunnirnar fyrir verkefnin eru tölulegar en verkefni eitt og tvö gilda 20%, verkefni 

þrjú gildir 30%, VR skóli lífsins gildir 10% og ígrundun eftir heimsóknir eða gestafyrirlesara 

10%, að lokum gildir mæting og virkni í tímum 10% „svo bara falla þau ef þau skrópa of 

mikið.“ 

Kristín hefur tekið lífsleikni í háskólanum og furðar sig á hvers vegna svona mikilvægt 

fag fær ekki meira pláss í framhaldsskólanum. Kristín hefur þetta að segja um mikilvægi og 

tilgang fagsins: 

Okei, við erum að undirbúa þau undir heim sem við vitum ekki hvernig lítur út, 

við vitum ekki hvað við erum að fara vinna við og við vitum ekki hvað gerist. Okei, 

hagkefið hrynur, segjum það bara, COVID og hagkerfið hrynur bara. Ef þau eru 

góðar manneskjur þá geta þau tæklað erfið vandamál miklu betur heldur en bara 

af því þau voru rosalega góð í að reikna dæmi, skilurðu.  

Kristín hefur skipulagt áfangann þannig að í byrjun er mikið hópefli, jafnvel fyrsta mánuðinn. 

Þetta gerir hún til þess að koma nemendunum af stað og fá þau til að opna sig. Svo er farið í 

það persónulega, „það er þá þessi sjálfsmynd, sjálfsímynd og þessi sjálfshugtök. Þá höfum við 

líka verði að láta þau skoða sína neyslu eða allt sem er þeirra lífi. Skoðum styrkleikana þeirra 

líka.“ Eftir áramót skoða nemendurnir sig út frá samfélaginu. „Hvað gerir svona manneskja út 

í samfélaginu, hvernig kemur hún fram við umhverfið sitt, hvernig kemur hún fram við aðra 

og hvað gerir þessi manneskja.“ Kristín talar um að lífsleikni sé olnbogabarn skólakerfisins: 
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Lífsleikni lendir oft sem einskonar ruslakista sem er rosalega leiðinlegt að segja 

frá af kennurum sem eru kannski með of marga tíma, og allt þetta sem kemur frá 

Menntamálaráðuneytinu, við viljum að þið kennið þeim að hugleiða, eða við 

viljum að þið kennið þeim fjármál, við viljum að þið kennið þeim eitthvað… það 

lendir allt inn í lífsleikninni. 

Kristín segir vankantinn við þessi fallegu fræði sem lífsleiknin er sé hversu flókið það getur 

reynst að fara með þau inn í ferkantaða stofu. Þá sé erfitt að leysa þessi vandamál og hægara 

sagt en gert að fá nemendurna til þess að vera einlæg í skólanum. Kristín bendir á að það 

þurfi að huga að mörgu, „þú þarft að spá í hvaða aðferðum þú beitir, hvernig þú talar við þau 

og hvernig menningin er í stofunni.“ Einnig segir hún að það flóknasta fag sem kennari kennir 

sé lífsleikni: 

Þú ert aldrei þreyttari en eftir að þú kennir lífsleikni. Þetta reynir á þig bara sem 

manneskju miklu meira en þú veist, núna er ég að kenna félagsfræði og ég get 

allavega bara staðið á bakvið einhverja kenningu, það er bara svo allt öðruvísi 

einhvern veginn.  

Eins og fram hefur komið er það Kristín sem hefur verið yfir lífsleikni þar sem hún starfar. Þá 

segist hún hafa þurft leggja línurnar fyrir hina kennarana: 

Ég get verið hvöss við mína kennara og það fyrsta sem ég sagði við þá var að 

þetta er ekki video-kennsla, við erum ekki að fara að spila myndbönd hérna í 

hverjum einasta tíma og við erum ekki að fá þúsund heimsóknir. Við eigum að 

geta kennt þetta sjálf, en það reyndist líka alveg ótrúlega erfitt eða bara mjög 

flókið.  

Í kennslu sinni hefur Kristín verið að beita hálf formlegum kennsluaðferðum eins og hún 

kallar það. „Þar er svona formlegt blandað við óformlegt. Ég held að það sé eina leiðin til að 

kenna lífsleikni, ég held að þú getir ekki kennt hana með formlegum aðferðum.“ Það hefur 

reynst Kristínu best að byrja önnina með mikinn aga: 

Næmni og hlýja og húmor, mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli. Að tala við 

þau eins og manneskjur og vera sveigjanleg. En ég byrja alltaf með mjög mikinn 

aga þú veist, það er ekki í boði að vera í símanum og krakkarnir mínir eru ekki 

mikið í símanum nema að fá mjög mikið bögg fyrir það. Þegar það er komið, 

virðingin og aginn er kominn, þá er bara endalaus umhyggja. Maður hrósar þeim 

eins mikið og maður getur. 
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Kristín nær vel til nemenda sinna og hefur sett á ýmsar reglur og reynir eftir fremsta megni 

að skapa ákveðna menningu. Sem dæmi má nefna að hún hefur beðið nemendur um að 

heilsa sér á göngunum og í kennslustundum þurfa þeir ekki að biðja um leyfi til þess að fara á 

klósettið. Kristín reynir að vera hreyfanleg um kennslustofuna og talar um að töflukennsla 

fari dvínandi. Hún óskar þess að geta farið meira út með nemendur sína en talar um að kerfið 

hindri það. Kristín talar um viðmótið til unglinga og hversu langt kennari er tilbúinn að ganga: 

Þetta er líka bara spurning um viðmót og hvað þér finnst um unglinga og 

ungmenni þú veist, hvernig ætlarðu að tækla týpuna sem er dónaleg og hvað 

ætlarðu að segja. Ætlarðu að vera glöð þegar þú mætir og hvernig ætlarðu að 

tækla mótlæti? En eins og maður hefur alveg lent í sjálfur, þá leita þau til manns 

og er maður tilbúin að vera sá kennari? Á hverri einustu önn er ég með mörg 

mjög þung mál sem aðrir kennarar kannast ekki einu sinni við, þannig að maður 

verður líka að spyrja sig hversu langt ætlar maður að fara í þessu sjálfur.  

Þegar kemur að því að meta nemendurna í lífsleikni er notast við staðið/fallið í stað tölulegra 

einkunna. Ástæðuna segir Kristín vera þá að ekki sé hægt að meta hvernig sjálfsmynd nem-

enda er. Verkefnaskil, þátttaka í tímum og undirbúningur fyrir tímann skiptir höfuðmáli. Það 

fer þó eftir því á hvaða braut nemendurnir eru hvernig það á sér stað. Kristín lætur nemend-

ur sína vinna svokallaða ferilmöppu þar sem þau safna inn öllum verkefnunum sínum. „þau 

eru náttúrulega metin eftir þátttöku og það er alltaf áhugavert að sjá hvaða forsendur þau 

hafa til þátttöku.“ Þegar Kristín metur nemendur sína hugsar hún líka út í þessa þætti: 

Þetta er bara spursmál, ertu að mæta, ertu að leggja þig fram, ertu að reyna að 

gera þitt besta. Það er samt ekki bara S eða F, það er náttúrulega líka spjallið, þú 

þarft að laga þetta og þetta var gott og þannig. 

Hún heldur áfram: 

Þau geta verið rosalega góð í bóklegu námi en hafa kannski engar forsendur til 

þess að hafa samskipti við aðra. En svo einhver sem er góður í samskiptum en 

ekki svo á bókina, á hann þá ekki að fá jafn hátt eða hvað? 

Margrét fylgir kennsluáætlun í kennslu sinni. Þegar hún var að kenna fagið fyrst tók hún við 

eldri kennsluáætlun og prófaði hana einu sinni til að sjá hvernig hún hentaði. Svo breytti hún 

og bætti og hefur valið inn efni út frá því sem er að gerast í samfélaginu. Einnig reynir hún að 

nýta það ef eitthvað er að eiga sér stað innan hópsins, þá á hún við ef einhver er alltaf einn 

eða ef upp koma hættuleg viðhof eins og fordómar. Þá grípur hún inn í með því að koma 

með verkefnavinnu í kringum það. Margrét leggur mikið upp úr því að nemendur hafi skoðun 
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á hlutunum og geti sagt hana. Sem dæmi hefur hún fengið aðstoðarskólameistarann inn í 

bekkinn: 

Um daginn fengum við aðstoðarskólameistarann til okkar í tíma og létum hann 

ljúga að krökkunum að núna mættu nýnemar ekki fara lengur í borðtennis og að 

bara elstu nemendurnir hefðu aðgang að því. Við vorum svona að gá hvort þau 

myndu þora að  segja sína skoðun sko, hvort þau myndu þora að andmæla 

aðstoðarskólameistaranum. Þannig að við erum að æfa þau í allskonar svona, að 

þeirra rödd skipti máli. Mér finnst ég hafa meira svigrúm til þess að gera 

allskonar svona hluti heldur en ef ég væri að kenna félagsfræði eða uppeldis-

fræði. Þá er ég meira að einbeita mér að efninu, en þarna er ég meira að einblína 

á þau. Að þau eru að vaxa sem einstaklingar og hvað skiptir máli í þeirra vegferð. 

Á hverri önn hefur Margrét fengið inn gestafyrirlesara. Þá má helst nefna AFS og UNICEF. Í 

skólanum sjálfum eru líka gjarnan fyrirlestrar fyrir alla nemendurna sem þá nýtast í lífsleikn-

inni. Þegar svo er, er skylda fyrir nemendur Margrétar að mæta á fyrirlesturinn og gildir hann 

þá sem eitt verkefni. Úr fyrirlestrinum er svo unnin samantekt sem þau skila. Margrét reynir 

að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir en leggur mikla áherslu á umræður. Hún kemur með 

dæmi: 

Til dæmis að kenna þeim gagnrýna hugsun, þá að taka umræðuformið eins og 

hérna lestardæmið. Það er að koma lest og hún er alveg að fara klessa á eina 

manneskju og ef þú ýtir á hnapp þá er hægt að breyta því þannig að lestin fari á 

annað spor, en þá drepur hún fimm manns. Svona til dæmis, taka þetta með 

hópnum og taka þá þessa umræðu, „ætlarðu að drepa eina manneskju eða 

ætlarðu að drepa fimm ?“ Ertu þá morðingi eða í hvaða stöðu ertu? Þá er svo 

gaman að nýta í þessu umræðuformi að einn segir þetta og annar segir hitt og 

ræða bæði sjónarmiðin. 

Annað sem Margrét hefur notað er ígrundun. Þá rita nemendur hennar 300 orð þar sem þau 

verða að segja sína skoðun á einhverju máli og rökstyðja hana. „Þannig við erum svolítið að 

æfa þennan rökstuðning og skoða hvert er þeirra sjónarmið.“ 

En svo einmitt ef ég læt þau skrifa sína skoðun þá fæ ég frá bæði þeim sem þora 

að segja í hópnum og líka þeim sem þora minna og skrifa þá frekar niður. En, já 

þá fæ ég bæði það sem þau þora að segja upphátt en líka oft mjög svona einlægt.  

Hópavinna skiptir líka miklu máli segir Margrét. Með henni er verið að kenna nemendum að 

fólk er allskonar og að framtíðinni munu þau mögulega vinna í hóp sem samanstendur af 
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ólíkum einstaklingum. „Ætlarðu þá að vera flotkúkur eða ætlarðu að vera leaderinn eða 

gerðir þú eitthvað í þessu verkefni.“ Margrét talar um að nemendurnir fá aldrei tölulegar 

einkunnir þó svo hún haldi utan um árangur nemenda sinna í Excel skjölum með tölum. Það 

sem þau fá er G M eða R. „G er gott, M er svona miðja og R, þá þarftu virkilega að taka þig á 

ef þú ætlar að ná áfanganum. En bakvið þessa bókstafi verðum við að hafa tölur.“ Margrét 

metur ígrundanirnar og hvort nemendur hafi fylgt verkefnalýsingunni. Einnig metur hún 

hvernig nemendurnir eru í umræðunum, þá fer það eftir því hvort þau séu virk eða ekki. Að 

lokum þá er mætingin tekin með í námsmatið.   

Í þessum skóla er það þannig, því þetta er svona verkefnamiðað nám að ef þú 

mætir ekki í tíma þá ertu fljótur að missa af verkefnum. Þá allt í einu ertu komin 

með stóran bunka af verkefnum sem er erfitt að vinna upp, þú verður að vera 

stöðugt að til þess að ná áfanganum. Þannig við erum svolítið að kenna þeim 

verklagið í skólanum.  

Margréti finnst gaman þegar nemendur hennar segja sína skoðun. „Það má alveg, við erum 

saman í þessu.“ Þá leggur hún áherslu á að nemendurnir hennar séu virkir þátttakendur en 

„þau koma svolítið með það úr grunnskóla að þau eigi að sitja, þegja, hlusta og læra, og 

maður er svolítið að hræra í því. Þú veist, þú ert hérna til að gera eitthvað og þú skiptir máli“. 
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6 Samantekt og umræða  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar fram í fræðilegu 

samhengi. Rannsóknarspurningunni verður svarað, þar sem spurt var um: Hver er það sem 

kennir lífsleikni? Og hvernig hefur menntun eða bakgrunnur kennara áhrif á inntak lífsleikn-

innar? Niðurstöðurnar eru byggðar á viðtölum við sex viðmælendur sem eru eða hafa kennt 

lífsleikni í framhaldsskólum. Viðmælendurnir voru allir viljugir til þátttöku og voru einlægir í 

viðtölunum um skoðanir, upplifanir og reynslu sína. Það tel ég vera mikinn styrkleika við 

rannsóknina. Í viðtölunum kom ýmislegt fram sem svipar til fræðanna og annara rannsókna.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að viðmælendurnir telja að lífsleikni sé 

mikilvæg kennslugrein í framhaldsskólanum og að meira mætti gera úr henni. Þeir eru 

almennt áhugasamir og telja sig örugga í kennslunni. Nokkrir töluðu um tímaleysi og að 

lífsleiknin þurfi gjarnan að mæta afgangi. Viðmælendurnir lýstu metnaðarfullu starfi en ég 

álykta út frá niðurstöðunum að menntun og bakgrunnur kennara skiptir máli. Út frá eigin 

reynslu og annara í kringum mig virðist  nokkuð skorta upp á að faglegt starf komist til skila 

(Þórunn Bríet Þrastardóttir, 2020). Þá tel ég að mikilvægara sé að velja kennara fyrir fagið út 

frá menntun og bakgrunni þeirra en ekki út frá lausum tímum í töflu. Með þessu mætti 

styrkja kennslugreinina lífsleikni.  

6.1 Hvað einkennir kennarahópinn? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að kennarahópurinn sem kennir lífsleikni saman-

stendur af ólíkum einstaklingum. Ef menntun og bakgrunnur er skoðað má þó sjá einhver 

líkindi, nefni ég þá helst hvað varðar menntun viðmælendanna. Vala, Kristín og Margrét hafa 

allar lokið við uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Pála tók náms- og 

starfsráðgjöf, Jóna er íþróttakennari og Guðrún hefur lokið við lögfræði. Umhyggja og 

góðvild í garð nemenda sinna er eitthvað sem allir viðmælendurnir áttu sameiginlegt. Töluðu 

þær af virðingu um nemendur sína og má álykta að sanngirni sé ríkjandi í kennslustofunni. 

Carr (2005) hefur bent á að kennarar hafi sína persónulegu eiginleika eða dygðir og 

endurspeglast það í skólastofunni. Dæmi væri góðmennska, sanngirni, samkvæmni, 

umhyggja og þolinmæði. Þegar kemur að öryggi í kennslustund töldu allir viðmælendurnir sig 

vera mjög örugga. Það skiptir máli hvernig ber sig í kennslustundum enda eru þeir undir 

smásjám nemenda sinna. Þeir eru fljótir að lesa í svipbrigði, raddbeitingu og líkamstjáningu 

kennarans og má segja að kennarinn sé í ákveðnum hlutverki innan veggja skólans (Arthur, 

Kristjánsson, Harrison, Sanderse, og Wright, 2017, bls.8-9). „Fake it till you make it“ er 

setning sem Pála sagði þegar hún ræddi um öryggi í kennslustundum. 
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6.2 Viðfangsefni í lífsleikni 

Árið 2005 stóð menntamálaráðuneytið fyrir könnun um stöðu lífsleikni í grunn- og fram-

haldsskólum í tengslum við endurskoðun aðalnámskrár í lífsleikni. Niðurstöður sýndu að 

framhaldsskólar styðjast við nokkur ákveðin þemu þegar kemur að vali á viðfangsefnum. Í 

forgangi eru forvarnir og efling sjálfstrausts, áhersla er einnig lögð á náms- og starfsþjálfun, 

umfjöllun um réttindi og skyldur á vinnumarkaði, ábyrgð einstaklingsins í samfélaginu, stöðu 

minnihlutahópa og fordóma (Menntamálaráðuneytið, 2008). Þetta eru svipaðar áherslur og 

viðmælendurnir hafa við val á viðfangsefninu fyrir lífsleikniáfangana sína. Í áfanganum 

hennar Guðrúnar hefur hún verið að kenna nemendum sínum til dæmis á kerfið í skólanum, 

hvert á að leita næst, hvað á að gera næst, hvert er hægt að leita í fjárhagsvanda og þætti 

varðandi sjálfsmyndina. Henni finnst lífsleiknin í raun taka á öllu.  

Kristján Kristjánsson (2001) skipti námsefni eða innihaldi lífsleikninnar í uppistöðu og 

ívaf. Nokkuð algengt var að viðmælendur ræddu um það sem myndi flokkast undir ívaf þegar 

talað var um námsefni. Ívafið væri þá til dæmis þetta afmarka eins og umferðareglurnar eða 

fjármálalæsið. Það sem snýr að uppistöðunni er efnið sem stuðlar að sjálfsþekkingu, þroska 

og mannrækt meðal nemenda. Dæmi um viðfangsefni hjá Kristínu er þetta persónulega, 

sjálfsmynd, sjálfsímynd og þessi sjálfshugtök. Einnig lætur hún nemendur sína skoða sig út 

frá neyslu sinni og samfélaginu. Vala hefur sjálf mikinn áhuga á forvörnum og leggur mikið 

upp úr þeim í kennslu sinni. Þættir sem falla undir viðfangsefni sem nauðsynlegt er að fara 

yfir fyrir nemendur sem fullgildir einstaklingar eru til dæmis forvarnarstarf gegn áfengis- og 

vímuefnaneyslu. Auk þess eru það þættir á borð við neytendafræðslu, mannréttindafræðslu, 

málefni fjölskyldunnar og öryggismál (Menntamálaráðuneytið, 1998). Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunin (WHO) skilgreindi lífsleikni sem getu einstaklings til að taka á móti hindrunum og 

áskorunum úr sínu daglega lífi, geta aðlagað sig að fjölbreyttum aðstæðum og breyta á 

jákvæðan hátt (World Health Organization, 1997, bls. 1). Það má því segja að með vali á 

viðeigandi viðfangsefni eða námsefni að þátttakendur rannsóknarinnar séu að ýta undir 

þessa getu hjá nemendum sínum. 

Jóna hefur verið hrifin af því að fá gestafyrirlesara inn í lífsleiknina hjá sér þar sem svo 

margt áhugavert sé í boði. Samtök og stofnanir senda á skólann og velur Jóna inn það sem 

hentar. Það er mikilvægt að kennari og skóli séu með gott tengslanet við stofnanir og aðra 

aðila í samfélaginu. Samstarf við þjónustu sem er í boði hefur færst í aukana á síðustu árum 

og er talið vera gríðalega jákvætt (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). Eitt af verkefnunum sem Vala hefur lagt fyrir nemendur sína byggist 

mikið á samstarfi við sveitafélagið og stofnanir. Snýst verkefnið um að sviðsetja slys og farið 

er yfir helstu vinkla þess og því sem fylgir í kjölfarið. Verkefnið hefur slegið í gegn meðal 

nemenda.  
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Margrét hefur lagt mikla áherslu á að nemendur láti í ljós sínar skoðanir en jafnframt 

að þau virði skoðanir annara. Henni finnst mikilvægt að nemendur sínir upplifi sem þau hafi 

rödd og að hlustað sé á þau. DeFur og Korinek framkvæmdu rannsókn árið 2010 sem benti á 

mikilvægi þess að nemendur hefði rödd í kennslustundinni. Þar kom í ljós að meirihluti 

þátttakenda telja samskipti kennara og nemenda hafa góð áhrif á sig svo framarlega sem 

jákvæðni og virðing sé höfð í fyrirrúmi. Þátttakendurnir sögðust finna fyrir ánægju þegar 

hlustað er á þá.   

6.3 Viðhorf til greinarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar á vegum menntamálaráðuneytisins frá árinu 2005 benda til 

þess að efla þurfi endurmenntun kennara í greininni. Fram kemur að lífsleikni í skólum byggir 

á siðfræði og heimspeki að einhverju leiti en að flesta kennara vanti tilfinningalega grunn-

þekkingu í þeim fræðum (Menntamálaráðuneytið, 2008). Einnig hefur komið fram í annarri 

rannsókn að kennarar yrðu að vera sérhæfðari og vöntun væri á sérhæfðum lífsleiknikenn-

urum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). Þetta endurspeglast í því sem Kristín sagði um aðra 

kennara. Hún upplifir að kennarar séu gjarnan hræddir við fagið og reyni að sleppa ódýrt. 

Einnig bendir hún á að fáir kennarar hafa forsendur til þess að kenna fagið þar sem þeir hafa 

jafnvel aldrei lært neitt sem viðkemur lífsleikni. Eitthvað var um að viðmælendurnir sæki sér 

endurmenntun. Margrét sækir til dæmis ráðstefnur annað hvert ár og telur hún það hafa góð 

áhrif á hennar kennslu.  

Ingibjörg Jóhannsdóttir (2008) gerði rannsókn á lífsleikni í grunnskólum en þar kom 

fram að tíminn sem á að fara í fagið sé gjarnan illa nýttur og sé honum stundum ráðstafað 

sem skipulagstíma. Pála kemur inn á þetta og segist þurfa að vera hörð við aðra kennara sem 

hafa viljað troða hinu og þessu inn í lífsleiknina hjá henni. Ef Pála er ekki skýr í upphafi er 

hætta á að hún missi áfangann frá sér eða að tímarnir breytist og svipi til umsjónartíma. 

Guðrún segist stundum fá gestafyrirlesara til sín, ástæðan er gjarnan sú að ekki er pláss í 

öðrum fögum fyrir fyrirlesturinn. Rétt eins og kemur fram í rannsókn Ingibjargar þá kom fram 

í rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2010) að ýmislegt fór fram í kennslustundum í lífsleikni sem 

gjarnan tengdist umsjón bekkjarins. Þá gefur þessi niðurstaða hugmynd um það að kennslu-

stund sem nota eigi í lífsleiknikennslu sé stundum illa nýtt og þar af leiðandi skert. 

Hugtakið persónuleiki er gjarnan talið hafa þrjár víddir: siðferðileg þekking, siðferðileg 

tilfinning og siðferðileg hegðun. Þá segir að einstaklingur sem þekki muninn á réttu og röngu 

og geti breytt á góðan hátt búi yfir góðum persónuleika (Lickona, 1991). Kristín kemur inn á 

þetta þegar hún fjallar um nauðsyn lífsleiknikennslu í framhaldsskólum. Hún tengir það við 

fordæmalausa COVID-tíma og óvissuna í samfélaginu og segir að þeir einstaklingar sem eru 

góðar manneskjur munir tækla þessar erfiðu aðstæður mikið betur en aðrir.  
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6.4 Aðferðir í kennslu 

Áberandi er hversu mikið kom fram í viðtölunum sem bendir til að lífsleiknikennsla beri rík 

einkenni formlegs náms. Þá á ég við að fyrirlestrar og verkefni sem nemendur skila inn til 

námsmats voru áberandi. Þó var líka ýmislegt sem kom fram í viðtölunum við þátttakend-

urna sem svipar til hugmyndafræðinnar um óformlegt nám, sérstaklega var það áberandi hjá 

Margréti og Kristínu. Þar fær kennarinn nemendur sína til að sjá námið út frá þeim sjálfum og 

eru þeir hvattir til að vinna með reynsluheim sinn. Með því er hægt að byggja á fyrri þekk-

ingu (Jeffs og Smith, 2007). Margrét hefur notað ígrundun með nemendum sínum þar sem 

þeir fá tækifæri til að líta inn á við og skoða námið út frá sér sjálfum. Hún hefur einnig stuðst 

við fjölbreyttar kennsluaðferðir en leggur þó mikið upp úr umræðuaðferðum. Það er hlutverk 

kennarans að leiðbeina í óformlegu námi. Áherslan er á að ná námsmarkmiðum í gegnum 

ólíkar aðferðir til dæmis með samtali, ígrundun, núvitund eða meðvitund. Þá sé reynt eftir 

fremsta megni að hugsa lengra en námsbókin (Stuart, Maynard og Rouncefield, 2015). Þá var 

áberandi hvað fáir viðmælenda nefna þetta. Að mati Kristínar er eina leiðin til þess að kenna 

lífsleiki að nota aðferðir sem falla á milli formlegs náms og óformlegs. Hún talar þá um hálf 

formlegt nám. Í formlegu námi er unnið eftir verkfærum, kennsluáætlunum, námsáætlunum, 

námsmarkmiðum og áætlunum um framvindu námsins. Þessar áætlanir taka ekki endilega 

mið af allri flóru nemenda og því getur verið lítið svigrúm til að sveigja út af (Atli Harðarson, 

2012).  

Aðferðir sem henta hvað best í siðferðis- og skapgerðamenntun byggjast á reynslunámi 

þar sem námsferðalagið má tengja við persónulega reynslu nemandans. Hér gegnir samræð-

an mikilvægu hlutverki og er það kennarans að spyrja opinna spurninga til að ná fram sem 

mestu úr reynsluheimi nemenda sinna (Arthur o.fl., 2017). Kennarinn þarf að vera reiðubú-

inn til að takast á við óvæntar aðstæður innan hópsins og geta brugðist við persónulegri 

reynslu nemenda sinna. Hér er kennarinn frekar leiðbeinandi í kennslustofunni í stað þess að 

vera stýrandi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Aðferðir sem falla undir umræðu- og spurnar-

aðferðir byggjast á því að spurningum eða annars konar aðferðum er beitt til að skapa vett-

vang fyrir umræður um tiltekið efni. Að efla nemendur í umræðum, rökræðum og hæfninni í 

að hlusta á aðra er því eitt af markmiðum skólastarfs í nútímasamfélagi. Með umræðum er 

áhersla lögð á gagnrýna og skapandi hugsun þar sem reynt er að draga úr mötun upplýsinga 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Margrét og Kristín eru þeir viðmælendur sem hafa stuðst við 

þessar aðferðir samkvæmt viðtölunum. Þá er farið djúpt í umræður og mikil skoðanaskipti 

eru í gangi. Margrét til dæmis leiðir nemendur sína áfram og í sameiningu komast þau að 

lausnum og niðurstöðum. Guðrún og Pála benda hins vegar á að erfitt reynist að stýra 

umræðum eða samræðum þegar hópurinn er svo stór og detta nemendur fljótlega í mas. 
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7 Lokaorð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að viðmælendurnir voru jákvæðir fyrir kennslu-

greininni lífsleikni og höfðu gaman af því að kenna og vera í kringum nemendur sína. Bak-

grunnur viðmælendanna var að einhverju leyti svipaður, til dæmis hvað menntun varðar. 

Sumir höfðu unnið mikið með unglingum eða ungu fólki áður en þeir byrjuðu að kenna. Ég tel 

það vera mikinn kost þar sem öryggi fylgir oft reynslunni. Lífsleikni er fag sem býður upp á 

vettvang eða aðstæður sem geta breyst hratt, kennarar verða því að vera tilbúnir að bregð-

ast við ólíkum áskorunum sem geta myndast. Þar spilar reynsla kennara stórt hlutverk. Í við-

tölunum kom fram viðhorf annarra kennara til greinarinnar og að almennt væri það gott. Þó 

var minnst á það að ekki eru allir sem treysta sér eða eru hæfir til þess að kenna lífsleikni. 

Þetta svipar til fyrirframgefnu hugmynda minna um fagið. Mín reynsla er að lífsleikni mæti 

gjarnan afgangi í skólakerfinu, það kom mér því ekki á óvart þegar viðmælendur rannsóknar-

innar minntust á það í viðtölunum og töluðu jafnvel um að fagið gæti endað sem ruslakista ef 

ekki er hugað vel að því sem er gert.  

Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um hvert og hvernig viðfangsefni eru valin. 

Flestir tóku fagnandi á móti gestafyrirlesurum á meðan einn viðmælandi mælir ekki með því. 

Viðfangsefnið skiptist í uppistöðu, efni sem stuðlar að sjálfsþekkingu, þroska og mannrækt 

meðal nemenda og svo ívafi, efni sem er afmarkað eins og fjármálalæsi. Það var misjafnt á 

milli viðmælenda hvort lögð væri meiri áhersla á efni sem fellur undir uppistöðuna eða efni 

sem fellur undir ívafið. Ég skynjaði að oftast væri hæfileg blanda af þessu tvennu. Eins voru 

skiptar skoðanir á því hvernig meta ætti nemendur og áfangann. Oftast voru viðmælendur 

hlynntir því að meta nemendur út frá tölulegum árangri. Tveir þeirra gefa nemendum sínum 

einkunnina staðið eða fallið, þá talar þeir um að ekki sé hægt að meta árangur í lífsleikni því 

ekki sé hægt að leggja tölulegt mat á það hversu gott sjálfstraust þú hefur.  

Það er alveg ljóst að viðmælendurnir eru ólíkir og með ólíkar skoðanir og hefur þetta 

gefið góða hugmynd um það sem lagt var upp með að rannsaka. Lífsleikni er nauðsynlegt fag 

sem mætti fá meiri tíma í framhaldsskólum. Það er ekki allra að kenna fagið rétt eins og með 

önnur fög. Kennarinn þarf að leggja mikið á sig, bæði hvernig hann miðlar áfram þekkingu og 

líka hvernig hann háttar samskiptum við nemendur sína. Því er nauðsynlegt að fagið fái sitt 

pláss í skólakerfinu og vandað sé til vals á kennurum. Nemendur eiga það skilið. 



 

61 

Heimildaskrá 
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Sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd. Handbók fyrir kennara og foreldra. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun  

Gunnar J. Gunnarsson. (2012). Trúarbragðafræðsla í samfélagi margbreytileikans. Netla – 
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Háskólaútgáfan.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Af hverju kennari? 

2. Starfsaldur? 

3. Hvað lengi við skólann? 

4. Hve margir vinnustaðir? 

5. Hvaða aldri verið helst að kenna? 

6. Hvaða kennslugreinar? 

 

Spurningar tengdar rannsóknarspurningunni 

 

7. Af hverju ertu að kenna lífsleikni? 

8. Hvernig skilgreinir þú lífsleikni? 

9. Hvert er viðhorf þitt til lífsleikni?  

10. Hefur menntun þín hjálpað þér með lífsleiknina? 

11. Hefur þú bætt við þig einhverju sem viðkemur lífsleikni 

12. Hversu öruggur í kennslustundum? 

13. Hvernig velur þú viðfangsefni og námsefni? 

14. Hvaða kennsluaðferðir notastu helst við, og hvernig velur þú viðeigandi aðferð? 

 

Lok 

15. Nánara svar ef þess þarf  

16. Eru spurningar til mín? 

17. Er eitthvað sem kom ekki fram? 
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Viðauki B: Trúnaðaryfirlýsing 

Háskóli Íslands          Rannsakandi: 

Menntavísindasvið                   Agla Brá Sigurðardóttir  

 

 

 

 

 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsóknarverkefninu  

Lífsleikni í framhaldsskólum- hvernig menntun og bakgrunnur kennara hefur áhrif á inntak og  

kennsluaðferðir. 

 

 

 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn og öllum upptökum verður eytt að lokinni afritun. Auk þess verður gætt til 

hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær 

sem á viðtali stendur.  

 

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókninni  

Lífsleikni í framhaldsskólum- hvernig menntun og bakgrunnur kennara hefur áhrif á inntak og  

kennsluaðferðir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

Dagsetning og staður  

 

 

____________________________  

Undirskrift þátttakanda  

 

 

___________________________  

Undirskrift rannsakanda 
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