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Formáli	

Læsi	er	eitthvað	 sem	ég	hef	mjög	mikinn	áhuga	á	að	velta	 fyrir	mér.	 Læsi	hefur	 svo	víðan	
skilning	og	á	ekki	bara	við	um	þá	 færni	 að	geta	 lesið	bókstafi.	 Til	 að	mynda	 fjallaði	 ég	um	

fjölmiðlalæsi	ungmenna	í	B.A.	verkefni	mínu	í	Uppeldis-	og	menntunarfræðum.	Eftir	að	hafa	

sjálf	orðið	foreldri	og	unnið	mikið	með	börnum	síðustu	ár	hafa	tilfinningar	þeirra	vakið	mikinn	
áhuga	hjá	mér.	Mig	langaði	að	samtvinna	þessi	tvö	áhugasvið	og	vegna	þess	ákvað	ég	að	skrifa	

um	tilfinningalæsi	barna	þar	sem	ég	einblíni	á	námsefnisgerð	sem	snýr	að	eflingu	þess.		

Ég	 vil	 byrja	 á	 því	 að	 þakka	 leiðbeinendum	mínum,	 Írisi	 Ellenberger	 og	 Ingibjörgu	 Völu	

Kaldalóns,	 fyrir	hlýjan	stuðning,	góðar	ábendingar	og	gagnlega	 leiðsögn.	Ég	vil	þakka	eigin-

manni	mínum,	Daða	Rafni	Skúlasyni,	fyrir	hvatninguna	og	umburðarlyndið	á	krefjandi	tímum.	

Ég	er	börnunum	mínum,	Areyju	Lilju	og	Bjarka	Rafni,	ævinlega	þakklát	fyrir	þolinmæðina	og	
skilninginn	á	því	að	mamma	þeirra	hafi	ekki	haft	allan	tímann	í	heiminum	til	þess	að	leika.	Ég	
hlakka	óendanlega	til	meiri	samveru	með	þeim	nú	að	verkefni	loknu.	Bróður	mínum,	Jóhanni	

Magnúsi	Jóhannssyni,	vil	ég	svo	þakka	innilega	fyrir	aðstoðina.	Að	lokum	vil	ég	þakka	öllum	
þeim	sem	hafa	lagt	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti.		

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

Íslands	(sjá	slóðina	https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur).	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,	11.	maí	2020 

Arnbjörg Jóhannsdóttir	
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Ágrip	

Greinargerð	þessi,	Tilfinningalæsi–	Greinargerð	um	námsefnið	Tilfinningalæsið	mitt,	er	hluti	af	
30	 eininga	 (ECTS)	 lokaverkefni	 til	 M.Ed.-gráðu	 í	 kennslu	 samfélagsgreina	 við	

Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands.	 Verkefnið	 skiptist	 í	 þrennt:	 greinargerð,	 námsefni	 og	

kennsluleiðbeiningar.	 Um	 er	 að	 ræða	 fræðilega	 greinargerð	 um	 þýðingu	 verkefnisins,	
bakgrunn	þess	og	hugmyndafræði.	Hún	fjallar	um	tilfinningalæsi,	tilfinningagreind,	félags-	og	

tilfinninganám	og	 stöðu	 slíkrar	 kennslu	 innan	grunnskóla	 landsins.	 Einnig	er	 farið	 yfir	 líðan	

grunnskólabarna	 hérlendis.	 Sjónum	 er	 beint	 að	 tilfinningalæsi	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 efla	
tilfinningaorðaforða	barna	 í	 slíku	námi.	Námsefnið	er	 í	 formi	 gagnvirkrar	 rafbókar	þar	 sem	

nemendur	geta	lesið	sér	til	um	hinar	ólíku	tilfinningar	ásamt	því	að	kljást	við	verkefni	tengd	

þeim.	Gerð	efnisins	fór	þannig	fram	að	bornir	voru	saman	yfirgripsmiklir	listar	af	tilfinningum	
og	ólíkar	flokkanir	þeirra.	Út	frá	þeirri	samantekt	var	tilfinningahjól	hannað	yfir	þær	tilfinningar	

sem	fjallað	er	nánar	um	 í	námsefninu	og	verkefni	útbúin	 til	þess	að	útskýra	hverja	og	eina	
tilfinningu.	 Rafbókin	 var	 unnin	 í	 forriti	 sem	 heitir	 Book	 Creator.	 Námsefninu	 fylgja	
kennsluleiðbeiningar	sem	eru	ætlaðar	kennurum	sem	kenna	námsefnið.	Þar	er	lagt	til	hvernig	

hátta	megi	kennslu	námsefnisins.	Kennsluleiðbeiningarnar	eru	birtar	með	opnu	höfundarleyfi	
og	ættu	að	nýtast	við	kennslu	um	tilfinningar.	Tilgangur	námsefnisins	er	að	efla	tilfinningalæsi	

nemenda	og	er	sérstaklega	ætlað	nemendum	á	miðstigi,	þó	svo	að	hægt	sé	að	aðlaga	það	
öðrum	skólastigum.	Helstu	niðurstöður	mínar	eftir	heimildavinnu	og	gerð	námsefnisins	eru	
þær	 að	 mikilvægi	 þess	 að	 börn	 fái	 kennslu	 í	 félags-	 og	 tilfinninganámi	 sem	 leiðir	 til	

tilfinningalæsis	er	ótvírætt.	Mikil	vöntun	er	á	slíku	námi	og	námsefni	sem	stuðlar	að	því	innan	
íslenskra	grunnskóla	og	því	er	þetta	námsefni	þörf	og	góð	viðbót.	
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Abstract	

This	report,	"Emotional	Literacy	-	A	Report	on	the	Study	Material	My	Emotional	literacy",	 is	
part	of	a	30-unit	(ECTS)	final	project	for	M.	Ed.	-	degree	in	social	studies	teaching.	That	is	within	

the	faculty	of	subject	teacher	education	at	University	of	Iceland.	The	project	is	divided	into	

three	parts,	an	academic	report,	study	material	and	teacher	instructions.	The	academic	report	
explains	the	significance	of	the	project,	its	background	and	ideology.	It	discusses	emotional	

literacy,	 emotional	 intelligence	 and	 social	 and	 emotional	 learning	 and	 the	 status	 of	 such	

teaching	 within	 the	 country’s	 elementary	 schools.	 The	 well-being	 of	 elementary	 school	
children	 is	 also	 examined.	 Further	 discussion	 of	 emotional	 literacy	 and	 the	 importance	 of	

strengthening	children’s	emotional	vocabulary	in	such	studies.	The	course	material	is	then	in	

the	form	of	an	interactive	e-book	where	students	can	read	about	the	different	emotions	as	
well	as	deal	with	tasks	related	to	them.	Lists	of	emotions	and	their	different	categories	were	

compared	when	preparing	the	material.	From	that	summary,	an	emotional	wheel	was	made	
of	the	emotions	that	would	be	discussed	in	more	detail	in	the	study	material,	and	assignments	
designed	to	explain	each	emotion.	The	e-book	was	then	designed	in	a	program	called	Book	

Creator.	 The	 study	material	 is	 followed	by	 teacher	 instructions	 intended	 for	 teachers	who	
teach	the	material.	It	proposes	how	it	can	be	taught.	The	tutorials	are	published	with	an	open	

copyright	and	are	 intended	 for	use	 for	 teaching	about	emotion.	 The	purpose	of	 the	 study	
material	is	to	enhance	the	students’	emotional	literacy	and	is	especially	intended	for	middle	
school	 students,	although	 it	can	be	adapted	 to	other	school	 levels.	My	main	 findings	after	

documentary	work	and	the	preparation	of	the	study	material	are	that	the	 importance	that	
children	receive	education	in	social-	and	emotional	learning	that	leads	to	emotional	literacy	is	
clear.	There	is	a	great	lack	of	such	learning	and	study	material	that	contributes	to	that	within	

Icelandic	compulsory	schools	therefore	this	study	material	is	needed	and	a	good	addition	to	

such	study.	
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1 Inngangur		

Tilfinningar	geta	verið	alls	konar,	síbreytilegar,	skemmtilegar	en	líka	erfiðar.	Börn	og	ungmenni	
þroskast	 á	 ógnarhraða	 og	 upplifa	 samhliða	 því	 fjölmargar	 ólíkar,	 glænýjar	 tilfinningar	 sem	

banka	upp	á	aftur	og	aftur.	Það	getur	reynst	erfitt	að	átta	sig	á	þeim,	hvað	þær	þýða,	fyrir	hvað	

þær	standa	og	hvernig	er	hægt	að	vinna	með	þær.	Það	liggur	í	augum	uppi	að	mikilvægt	er	að	
grunnskólar	 landsins	 fræði	 börn	 um	 þetta	 yfirgripsmikla	 fyrirbæri	 sem	 tilfinningar	 eru.	

Meginmarkmiðið	verkefnisins	er	þróun	rafræna	námsefnisins	Tilfinningalæsið	mitt,	sem	hefur	

þann	tilgang	að	efla	tilfinningalæsi	barna	á	skilvirkan	hátt.	Tilfinningalæsi	er	hæfnin	til	að	skilja	
tilfinningar,	hæfnin	til	að	hlusta	á	aðra	og	sýna	tilfinningum	þeirra	samkennd	auk	hæfninnar	

til	að	tjá	tilfinningar	á	gagnlegan	hátt	(Steiner,	1997).	Námsefninu	fylgja	kennsluleiðbeiningar	

fyrir	grunnskólakennara	sem	innihalda	meðal	annars	kveikjur	og	klípusögur	að	verkefnum	sem	
finna	má	í	rafbók	sem	börnin	vinna	með	í	spjaldtölvum.	Ég	valdi	þetta	viðfangsefni	vegna	þess	

að	 mér	 finnst	 nauðsynlegt	 að	 leggja	 áherslu	 á	 tilfinninganám	 í	 grunnskólum	 landsins.	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	aukning	hefur	orðið	á	depurð	 íslenskra	skólabarna	 (Lillý	Valgerður	
Pétursdóttir,	2019)	og	tel	ég	því	mikilvægt	að	skólarnir	bregðist	við	og	komi	til	móts	við	börnin	

með	enn	öflugri	kennslu	sem	snýr	að	tilfinninganámi	þeirra.	Ég	tel	að	einn	mikilvægur	liður	í	
þeirri	fræðslu	sé	að	efla	tilfinningalæsi	þeirra.		

Nýlega	kom	út	 skýrsla	 sem	byggð	er	á	könnunum	sem	 landlæknir	 lagði	 fyrir	 í	ársbyrjun	

2019.	Tilgangur	skýrslunnar	var	að	fá	yfirsýn	yfir	hver	staða	geðræktar,	forvarna	og	stuðnings	

við	börn	og	ungmenni	væri	í	skólastarfi.	Einn	þáttur	könnunarinnar	fjallar	um	kennslu	í	félags-	

og	 tilfinningafærni.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 styrkja	 þarf	 verulega	 grundvöll	 slíkrar	 kennslu	 á	
öllum	skólastigum.	Efla	þarf	þessa	kennslu	ef	það	á	að	heppnast	að	stuðla	að	öflugri	 færni	

barna	og	ungmanna	á	þessu	sviði	í	skólakerfinu	(Embætti	landlæknis,	2019a).	Sömuleiðis	hafa	

rannsóknir	sýnt	að	félags-	og	tilfinninganám	er	lykillinn	að	aukinni	velgengni	seinna	í	lífinu,	s.s.	

í	formi	góðs	námsárangurs,	langskólagöngu	og	tekjuöflunar,	vegna	þess	að	það	ýtir	undir	getu	

barna	 til	 að	 samþætta	 hugsun	 um	 tilfinningar	 sínar	 og	 hegðun	 á	 þann	 hátt	 sem	 leiðir	 til	

jákvæðra	náms-	og	félagslegra	niðurstaðna	(Jones	og	Doolittle,	2017).		

Þróun	miðla	og	tækninnar	síðustu	áratugi	er	að	breyta	því	hvernig	við	lærum	um	heiminn	

(Thoman	og	Jolls,	2008)	og	þegar	velja	á	hvaða	námsgögn	á	að	nota	í	grunnskólum	þarf	að	

huga	 að	 því	 að	 þau	 höfði	 til	 nemenda,	 séu	 aðlaðandi	 og	 áhugavekjandi	 (Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013).	Ég	tel	mikilvægt	að	færa	námsefnið	á	eitt	af	þeim	formum	sem	höfða	til	
grunnskólabarna	og	útfæra	það	því	sem	gagnvirka	rafbók	sem	unnið	er	með	í	spjaldtölvum.	

Gagnvirkar	rafbækur	hafa	nú	rutt	sér	til	rúms,	þær	er	hægt	að	nálgast	á	netinu	og	hlaða	niður.	

Möguleikar	til	notkunar	eru	margir,	til	dæmis	að	horfa	á	myndbönd,	hlusta	á	tónlist	eða	texta,	
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skoða	 myndir,	 lesa	 skýringartexta,	 nálgast	 krækjur	 og	 vinna	 verkefni	 (Menntamála-

stofnun,	e.d.).	Slíkar	 tegundir	af	bókum	bjóða	einnig	upp	á	möguleikann	á	undirstrikunum,	
orðskýringum	og	glósugerð	og	þá	er	hægt	að	færa	inn	texta	(Sigrún	Björk	Cortez	o.fl.,	2016).	

Viðmótið	 er	 með	 þeim	 hætti	 að	 það	 fellur	 vel	 að	 notkunarmöguleikum	 spjaldtölva.	

Spjaldtölvunotkun	 getur	 veitt	 möguleika	 á	 fjölbreyttu,	 sveigjanlegu	 og	 einstaklingsmiðuðu	
námi.	Nemendur	eru	með	heiminn	í	höndum	sér	og	eru	hugmyndir	skólafólks	um	nám	einu	

takmarkanir	sem	nemendunum	eru	settar	(Ómar	Örn	Magnússon,	2013).	Það	er	reynsla	mín	

sem	starfandi	umsjónarkennari	að	nemendur	sækjast	í	að	fá	að	vinna	í	spjaldtölvum	og	finnst	
flest	áhugaverðara	á	því	formi.	Því	tel	ég	mikilvægt	að	færa	námsefnið	á	það	form	sem	höfðar	

til	 grunnskólabarna.	Viðkvæmt	viðfangsefni	er	öruggara	 inni	 í	 spjaldtölvu	 sem	 læst	er	með	

lykilorði	heldur	en	í	vinnubók	sem	gæti	ratað	í	rangar	hendur.		

Tilfinningalæsið	 mitt	 hefur	 tvíþættan	 tilgang.	 Fyrst	 og	 fremst	 er	 það	 ætlað	 til	

lífsleiknikennslu	en	einnig	er	möguleiki	á	að	nemendur	geti	unnið	með	námsefnið	sjálfstætt	og	

þá	tengt	tilfinningar	sem	þeir	upplifa	þá	og	þegar	strax	við	viðeigandi	tilfinningu	í	rafbókinni.	

Með	þeim	hætti	er	hægt	að	tengja	námsefnið	við	reynsluheim	nemandans,	hann	getur	tengt	

námsefnið	 sínu	 daglega	 lífi	 og	 ígrundað	 tilfinningar	 þegar	 þær	 koma	 upp.	 Í	 Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2013)	heyrir	lífsleikni	undir	samfélagsgreinar.	Þar	er	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	

tengja	samfélagsgreinanám	við	fyrri	reynslu	nemenda	þar	sem	þeir	fá	tækifæri	til	þess	að	hafa	
áhrif	á	hvernig	þeir	læra	og	hvað.	Með	þeim	hætti	gefst	þeim	kostur	á	að	sinna	því	sem	heyrir	
undir	þeirra	áhugasvið,	það	sem	þau	vilja	forvitnast	um	og	ígrunda	varðandi	reynslu	sína.	Þar	

skiptir	miklu	að	nota	nánasta	umhverfi	og	reynsluheim	nemenda	og	samtvinna	viðfangsefni	
við	samfélag	þeirra	og	daglegt	líf.	Námsefnið	er	þannig	uppbyggt	að	hægt	er	að	innleiða	það	

beint	í	kennslu	innan	grunnskólanna.	

Greinargerðin	sem	fylgir	samanstendur	að	stórum	hluta	af	fræðilegum	texta.	Þá	er	skoðað	

nánar	hvernig	rannsóknir	benda	til	þess	að	líðan	grunnskólabarna	sé	og	hvernig	staðið	er	að	
félags-	 og	 tilfinninganámi	 í	 skólum	 hérlendis.	 Einnig	 er	 farið	 yfir	 tengingu	 efnisins	 við	

Aðalnámskrá	sem	gefur	hugmynd	um	hvernig	áhersla	á	félags-	og	tilfinningafærni	birtist	þar	

og	 hvert	 viðmiðið	 er	 fyrir	 skólana	 í	 þeim	 efnum.	 Í	 beinu	 framhaldi	 er	 fjallað	 um	 hugtakið	
tilfinningalæsi,	hvernig	það	birtist	í	ljósi	nátengdra	hugtaka	líkt	og	tilfinningagreindar	og	félags-	

og	 tilfinninganáms	 og	 hvers	 vegna	 ákveðið	 er	 að	 einblína	 á	 tilfinningalæsi	 við	

námsefnisgerðina.	Því	næst	er	fjallað	um	gerð	námsefnisins,	gagnvirku	rafbókarinnar,	hvernig	
uppbygging	hennar	er	og	hvaða	hæfniviðmið	verða	 tengd	við	námsefnið.	Síðan	er	 slíkt	hið	

sama	gert	um	gerð	kennsluleiðbeininganna.	Í	þeim	kafla	er	farið	yfir	hvaða	kennsluhættir	og	

kennsluaðferðir	verða	fyrir	valinu	ásamt	lýsingu	á	þeim	og	hver	uppbygging	leiðbeininganna	
er.	Lokaorðin	koma	svo	síðast	og	þar	eru	hugleiðingar	höfundar	út	frá	eigin	reynsluheimi	settar	

fram.		
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2 Staðan	í	grunnskólum	landsins		

Í	þessum	kafla	er	greint	frá	rannsóknum	á	líðan	barna	og	stöðu	félags-	og	tilfinninganáms	í	
grunnskólum	hérlendis.	Því	er	velt	upp	hvernig	hlúð	er	að	tilfinninganámi	innan	skólakerfisins	

ásamt	því	að	skoða	hvaða	stuðningsnet	er	í	boði	fyrir	nemendur	til	að	vinna	með	og	þroska	

sínar	 tilfinningar.	 Í	 framhaldi	 af	 því	 er	 rýnt	 í	 hvar	 og	 í	 hvaða	 mæli	 kennsla	 í	 félags-	 og	
tilfinningafærni	birtist	í	skólum	landsins	í	dag	með	hliðsjón	af	Aðalnámskrá	grunnskóla.		

2.1 Líðan	grunnskólabarna	
Líðan	 íslenskra	 skólabarna	 var	 almennt	 góð	 árið	 2018	 samkvæmt	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	 Heilsa	 og	 lífskjör	 skólanema.	 Sú	 rannsókn	 er	 íslenskur	 hluti	 alþjóðlegs	

verkefnis	sem	unnið	er	að	tilstuðlan	Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	(WHO)	og	nefnist	Health	
Behaviour	 in	 School-aged	 Children	 (HBSC).	 Rannsóknin	 er	 ein	 yfirgripsmesta	 rannsókn	
nútímans	á	sviði	heilsu	og	heilsutengdrar	hegðunar	ungs	fólks.	Flestum	nemendum	virðist	líða	

vel	eða	þokkalega	 í	 skólanum,	en	það	birtist	þó	 smávægilegur	munur	á	milli	 landshluta	og	
aldurshópa.	Svarhlutfall	þeirra	sem	segjast	líða	þokkalega	eða	mjög	vel	í	skólanum	var	um	90%.	

Um	10%	nemenda	segjast	ekki	líða	vel	í	skólanum	og	af	þeim	10%	taka	um	2,7–4,2%	fram	að	

þeim	líði	mjög	illa.	Það	verður	þó	að	hafa	í	huga	að	rannsóknin	er	framkvæmd	á	fjögurra	ára	
fresti	og	voru	niðurstöður	rannsóknarinnar	fjórum	árum	áður,	árið	2014,	með	þeim	hætti	að	

færri	 börnum	 leið	 illa	 í	 skólanum	 samanborið	 við	 niðurstöðurnar	 árið	 2018	 (Einar	 B.	

Þorsteinsson	og	Ársæll	Arnarsson,	2018).	Þannig	má	túlka	niðurstöðurnar	með	þeim	hætti	að	

flestum	börnum	líði	almennt	vel	en	þó	fjölgar	börnum	sem	líður	illa	milli	rannsókna.	Því	þarf	
að	veita	athygli.		

Í	skólum	er	það	sérstök	áskorun	að	efla	félags-	og	tilfinningaþroska	nemenda	þar	sem	fjöldi	

nemenda	 í	 bekk/hóp	 er	 hár	miðað	 við	 fjölda	 starfsmanna	 sem	 tilheyra	 bekknum/hópnum	

(Bird,	2006,	eins	og	vísað	er	til	í	Blake,	Bird	og	Gerlach,	2007).	Skýrsla	landlæknis	tekur	í	sama	
streng	en	þar	kemur	fram	að	í	helmingi	grunnskóla	landsins	voru	bekkir	taldir	of	fjölmennir	og	

í	minna	en	helmingi	skólanna	eru	kennslurými	talin	nægilega	rúmgóð	til	að	mæta	fjöldanum	

(Embætti	 landlæknis,	2019a).	Fjöldi	nemenda	á	hvern	kennara	er	ekki	skilgreindur	 í	 lögum.	
Aftur	á	móti	hafa	skólar	unnið	samkvæmt	viðmiðinu	sem	var	lögbundið	til	ársins	1996,	en	þá	

skyldu	ekki	vera	fleiri	en	28–30	 í	hverjum	bekk	og	22	 í	þremur	yngstu	bekkjunum	(Magnús	

Halldórsson,	2009).	Eftir	að	sveitarfélögin	tóku	við	rekstri	grunnskólanna	árið	1996	var	ákveðið	
að	grunnskólar	yrðu	áfram	reknir	með	svipuðu	sniðið	og	þegar	ríkið	sá	um	rekstur	þeirra,	þó	

sveitarfélögin	 hefðu	 ákveðinn	 sveigjanleika	 til	 að	 útfæra	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 og	

grunnskólalög	 (Umboðsmaður	barna,	 2013).	 En	hvernig	 geta	börn	 lært	 ef	 við	mætum	ekki	
grunnþörfum	þeirra,	s.s.	ef	þau	eru	hungruð,	hrædd	eða	ef	það	hefur	orðið	truflun	í	félags-	og	
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tilfinningaþroska	þeirra?	Til	að	mæta	grunnþörfum	barna	þurfum	við	að	styðja	við	félags-	og	

tilfinningaþroska	þeirra	á	öflugan	hátt	(Bird,	2006,	eins	og	vísað	er	til	í	Blake	o.fl.,	2007).		

2.2 Staða	félags-	og	tilfinninganáms	í	grunnskólum		
Samkvæmt	 skýrslu	 um	 stöðu	 geðræktar,	 forvarna	 og	 stuðnings	 við	 börn	 og	 ungmenni	 í	

skólastarfi	má	sjá	að	verulega	þarf	að	styrkja	grundvöll	félags-	og	tilfinningakennslu	á	öllum	

skólastigum.	 Slíka	 kennslu	 þarf	 að	 efla	 ef	 heppnast	 á	 að	 stuðla	 að	 öflugri	 færni	 barna	 og	

ungmenna	í	skólakerfinu	á	þessu	sviði.	Þegar	niðurstöðurnar	eru	kannaðar	nánar	kemur	í	ljós	

að	í	grunnskólum	var	staða	kennslu	í	félags-	og	tilfinningafærni	alls	staðar	töluvert	lakari	en	í	
leikskólum.	Fram	kom	þó	að	í	grunnskólum	færi	slík	kennsla	aðallega	fram	með	þjálfun	í	því	að	

tala	fyrir	framan	aðra	og	tjá	skoðanir	sínar.	Einnig	kom	fram	að	minna	en	helmingur	grunnskóla	

vann	eftir	heildstæðri	áætlun	um	kennslu	hegðunar-,	félags-	og	tilfinningafærni	og	skilgreind	
markmið	fyrir	slíka	kennslu	í	skólanámskrá	komu	fram	í	minna	en	þriðjungi	skólanna	(Embætti	

landlæknis,	2019a).		

Hvað	varðar	úrræði	og	stuðning	við	nemendur	kemur	fram	í	skýrslunni	að	staðan	sé	mjög	

slæm	en	töluvert	færri	grunnskólar	samanborið	við	önnur	skólastig	búa	yfir	snemmtækum	og	
sívirkum	úrræðum	til	að	mæta	þörfum	nemenda	vegna	hegðunar-,	félags-	eða	tilfinningalegra	
erfiðleika.	Aðeins	um	60–65%	grunnskóla	sögðust	búa	yfir	slíkum	úrræðum	á	móti	80–84%	

leik-	og	framhaldsskóla.	Til	að	mynda	eru	tveir	af	hverjum	þremur	leikskólum	með	starfandi	
lausnateymi	en	aðeins	um	rúmlega	helmingur	grunnskóla.	Lausnateymi	eru	starfandi	teymi	

innan	skóla	sem	starfsfólk	getur	sótt	til	eftir	ráðgjöf,	stuðningi	og	handleiðslu	í	þeim	tilgangi	

að	 takast	á	við	nám,	 líðan,	hegðun	og	samskipti	barna	og	ungmenna	 (Embætti	 landlæknis,	
2019a).		

Miðað	 við	 umræðu	 síðustu	 ára	 kom	 á	 óvart	 að	 aðeins	 rúmur	 þriðjungur	 grunnskóla	

landsins	hafði	mótað	sér	heildarsýn	og	stefnu	um	geðrækt,	forvarnir	og	snemmtækan	stuðning	

við	 nemendur,	 einnig	 var	 það	 lægra	 hlutfall	 en	 á	 öðrum	 skólastigum.	 Þá	 var	 aðeins	 í	 25%	

grunnskólanna	 fylgst	 með	 því	 hvort	 þær	 aðferðir,	 sem	 ákveðið	 var	 að	 nota	 til	 að	 styrkja	

hegðunar-,	 tilfinninga-	 og	 félagsfærni	 nemenda,	 væru	 í	 raun	 notaðar	 í	 skólanum.	 Við	

samantekt	 skýrslunnar	 kom	 í	 ljós	 að	 tryggja	 þarf	 mun	 betur	 að	 stuðningur	 sé	 veittur	

nemendum	 á	 öllum	 skólastigum	 sem	 glíma	 við	 erfiðleika	 á	 sviði	 líðanar,	 hegðunar,	 og	

félagsfærni,	og	ekki	síður	að	starfsfólk	skólanna	fái	þá	aðstoð	sem	þarf	til	að	takast	á	við	líðan,	

hegðun	og	samskipti	barna	og	ungmenna	með	farsælum	leiðum.	Það	virðist	ekki	nægja	að	hafa	

fyrirmæli	í	lögum	og	reglugerðum	til	að	ganga	úr	skugga	um	að	framkvæmd	verði	með	þeim	

hætti	sem	búist	er	við	heldur	er	nauðsynlegt	að	skipulagið	í	heild	sinni,	s.s.	samstarf	stofnana,	

þjálfun	 og	 handleiðsla	 starfsfólks,	 aðföng,	 eftirlit	 og	 að	 skilgreina	 vel	 hlutverk	 þeirra	 sem	
tilheyra	skólasamfélaginu	svo	það	styðji	við	framkvæmdina	(Embætti	landlæknis,	2019a).	Líkt	
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og	fram	kom	hér	þarf	verulega	að	styrkja	á	öllum	skólastigum	grundvöll	kennslu	í	félags-	og	

tilfinningafærni.		

2.3 Kennsla	í	félags-	og	tilfinningafærni	
Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 skiptist	 menntun	 í	 sex	 grunnþætti:	 læsi,	

sjálfbærni,	 heilbrigði	 og	 velferð,	 lýðræði	 og	 mannréttindi,	 jafnrétti	 og	 loks	 sköpun.	 Undir	

grunnþættinum	heilbrigði	og	velferð	kemur	fram	að	skólum	beri	að	skapa	skólabrag	sem	sé	

jákvæður	og	umhverfi	sem	sé	heilsueflandi.	 Í	slíku	umhverfi	er	markvisst	hlúð	að	þroska	og	

heilbrigði	 frá	 ólíkum	 hliðum.	 Þeir	 þættir	 heilbrigðis	 sem	mikilvægast	 er	 að	 einblína	 á	 eru:	
næring,	jákvæð	sjálfsmynd,	hvíld,	hreyfing,	góð	samskipti,	andleg	vellíðan,	hreinlæti,	öryggi,	

kynheilbrigði	og	skilningur	á	tilfinningum	sínum	og	annarra.	Leggja	skal	áherslu	á	sjálfsvitund	

þar	sem	í	því	hugtaki	felst	að	nemandi	öðlist	heilbrigða	og	jafnframt	raunsæja	sjálfsmynd.	Til	
að	öðlast	slíka	sjálfsmynd	verða	nemendur	að	þekkja	tilfinningar	sínar,	styrkleika	og	veikleika	

og	hafa	 trú	 á	 eigin	hæfni	 og	 getu	 til	 að	 tækla	 fjölbreytt	 viðfangsefni	 daglegs	 lífs.	 Einnig	 er	

mikilvægt	að	leggja	áherslu	á	félags-	og	borgaravitund	en	hugtökin	fela	í	sér	hæfni	til	að	skynja,	

skilja	og	bregðast	við	tilfinningum	annarra	og	hvað	felst	í	því	að	búa	í	samfélagi	með	öðrum.	
Fram	kemur	að	mikilvægt	sé	að	nemendur	læri	að	ígrunda	eigin	hugsanir	og	séu	meðvitaðir	

um	hvaða	áhrif	tilfinningar	hafa	á	það	hvernig	þeir	hugsa,	heilbrigða	dómgreind	og	færni	þeirra	
til	að	takast	á	við	nýjar	og	breyttar	aðstæður.	Þegar	fjallað	er	um	viðmið	um	mat	á	lykilhæfni	í	

grunnskóla	eru	hún	sett	fram	í	fimm	þáttum	sem	eiga	að	ganga	fyrir	öll	námssvið.	Þar	fyrst	er	

nefnd	hæfni	nemenda	til	að	tjá	tilfinningar,	hugsanir	sínar	og	skoðanir	skriflega,	munnlega	og	
á	annan	hátt.	Fram	kemur	að	námsgreinin	lífsleikni	gegni	veigamiklu	hlutverki	við	að	styrkja	á	

skapandi	hátt	frumkvæði,	áræðni,	ábyrgð,	hlutverk	og	sjálfsmynd	nemenda	þegar	þeir	standa	
andspænis	stórum	spurningum	sem	varða	félagsheim,	hugarheim	og	reynsluheim	þeirra.		

Menntamálastofnun	ákvað	að	gefa	út	rit	um	hvern	grunnþátt	menntunar	í	þeim	tilgangi	að	

auðvelda	 kennurum,	 skólastjórnendum	og	 öðru	 starfsfólki	 skóla	 landsins	 að	 flétta	 þá	 inn	 í	

skólastarfið.	Í	ritinu	sem	einblínir	á	grunnþáttinn	heilbrigði	og	velferð	kemur	fram	að	mikilvægt	

sé	að	börn	og	unglingar	læri	að	þekkja	tilfinningar	sínar,	geti	sett	þær	í	orð	og	séu	meðvituð	
um	hvernig	þær	hafa	áhrif	á	líðan	þeirra.	Tilfinningarófið	sé	vítt	og	sumar	tilfinningar	erfiðari	

en	aðrar.	Erfiðar	tilfinningar	þarf	að	læra	að	takast	á	við	og	vera	meðvituð	um	að	í	þeirri	baráttu	

sé	hægt	að	 fá	aðstoð	 frá	öðrum.	Til	að	stuðla	að	geðrækt	barna	þarf	að	æfa	þau	 í	að	 lesa	
tilfinningar	sínar	og	annarra,	treysta	eigin	dómgreind,	taka	ákvarðanir	og	fylgjast	með	andlegri	

líðan	sinni.	Þar	kemur	fram	að	fjallað	sé	um	tilfinningar	 í	 flestöllu	námsefni	 í	námsgreininni	

lífsleikni	 (Margrét	Héðinsdóttir,	 Fanný	Gunnarsdóttir	 og	 Erla	 Kristjánsdóttir,	 2013).	Má	 því	
ætla	að	þeirri	námsgrein	sé	ætlað	það	hlutverk	að	einblína	sérstaklega	á	kennslu	um	félags-	

og	 tilfinningafærni	 fremur	 en	 öðrum	 námsgreinum,	 þó	 svo	 að	 sérstaklega	 sé	 tekið	 fram	 í	
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Aðalnámskránni	að	samfélagsgreinar	deili	gildum,	viðfangsefnum	og	markmiðum	sínum	með	

ýmsum	öðrum	námssviðum	og	námsgreinum.	Ef	eyrnamerkja	ætti	námsefnið	Tilfinningalæsið	
mitt	ákveðinni	námsgrein	væri	það	lífsleikni	og	er	því	mikilvægt	að	kanna	aðeins	stöðu	þeirrar	

námsgreinar	betur.		

Námsgreinin	lífsleikni	var	innleidd	í	íslenskt	skólakerfi	með	aðalnámskránni	sem	gefin	var	

út	 árið	 1999.	 Þegar	 námskráin	 var	 endurskoðuð	 og	 endurútgefin	 árið	 2006	 var	 lítið	 um	

breytingar	á	námsgreininni.	Eina	umtalsverða	breytingin	var	áherslan	á	borgaravitund	á	eldri	

stigum,	s.s.	 færni	nemenda	 í	að	verða	virkir	þátttakendur	 í	 lýðræðislegu	samfélagi	 (Kristján	

Kristjánsson,	2006).	Út	frá	skýrslunni	sem	unnin	var	fyrir	Embætti	landlæknis	(2019b)	og	fjallað	
var	 um	 hér	 að	 framan	 var	 gefin	 út	 skýrsla	 um	 innleiðingu	 geðræktarstarfs,	 forvarna	 og	

stuðnings	við	börn	og	ungmenni	í	skólum	á	Íslandi.	Fram	kemur	í	tillögum	starfshópsins	sem	

stóð	að	gerð	þeirrar	skýrslu	að	geðræktarkennsla	eigi	sér	engan	ákveðinn	stað	í	menntakerfi	
hérlendis	fyrir	utan	á	leikskólastiginu,	en	þar	virðist	félags-	og	tilfinninganám	samofið	almennu	

skólastarfi.		

Lífsleikni	 hefur	 jafnan	 verið	 vettvangur	 kennslu	 í	 félags-	 og	 tilfinninganáms	 í	 grunn-	 og	

framhaldsskólum.	Þó	bendir	margt	til	þess	að	sá	staður	komi	ekki	að	nægilegum	notum	fyrir	
markvissa	kennslu	í	félags-	og	tilfinningafærni.	Telur	starfshópurinn	helst	þrjár	ástæður	vera	
fyrir	 því.	 Í	 fyrsta	 lagi	 samanstendur	 lífsleiknikennsla	 af	 fjölbreyttum	 viðfangsefnum	 og	 er	

félags-	og	tilfinningafærni	aðeins	eitt	af	þeim.	Dæmi	um	önnur	viðfangsefni	eru	umhverfis-	og	
náttúruvitund,	 fjármálalæsi,	 sjálfbærni,	 menning	 og	 listir.	 Talið	 er	 að	 kennsla	 í	 félags-	 og	

tilfinningafærni	skili	ekki	árangri	ef	hún	fær	ekki	nægilegan	tíma	og	athygli.	Í	öðru	lagi	fellur	

lífsleikni	undir	samfélagsgreinar	og	telst	því	ekki	lengur	sjálfstæð	námsgrein.	Landafræði,	saga,	
samfélagsfræði,	þjóðfélagsfræði,	jafnréttismál,	trúarbragðafræði	og	siðfræði	ásamt	heimspeki	

flokkast	einnig	þar	undir.	Þar	af	leiðandi	þurfa	skólar	ekki	lengur	að	gera	sérstaka	áætlun	um	

lífsleiknikennslu	og	sömuleiðis	eru	ekki	skilgreind	hæfniviðmið	fyrir	þá	kennslu	sérstaklega.	Í	
þriðja	 og	 síðasta	 lagi	 er	 ekki	 tilgreindur	 í	 aðalnámskrá	 sérstakur	 viðmiðunarfjöldi	

kennslustunda	 fyrir	 kennslu	 fagsins,	 heldur	 einungis	 samfélagsgreinar	 sem	 heild	 sem	

samanstanda	af	að	minnsta	kosti	níu	ólíkum	námsgreinum.	Ef	námsgreinarnar	ættu	allar	að	fá	
jafn	mikinn	tíma	í	kennslu	væri	um	1%	af	kennslutíma	grunnskólanna	varið	í	lífsleiknikennslu,	

sem	líkt	og	nefnt	var	hér	að	framan	fæst	við	fjölbreytt	önnur	viðfangsefni	fyrir	utan	félags-	og	

tilfinningafærni.	Til	samanburðar	er	samkvæmt	viðmiðunarfjölda	kennslustunda	grunnskóla	
tæpum	10%	af	kennslutíma	varið	í	skólaíþróttir	(Embætti	landlæknis,	2019b).		

Fáar	þjóðir	hafa	þó	gert	lífsleikni	jafn	hátt	undir	höfði	í	skólakerfinu	og	hefur	verið	gert	hér	

á	landi.	Grein	Aldísar	Yngvadóttur	(2010)	Ruslakista	eða	raunhæf	menntun	fjallar	um	rannsókn	

hennar	á	þeirri	lífsleiknikennslu	sem	á	sér	stað	í	íslenskum	grunnskólum,	kortleggur	notkun	á	
því	námsefni	sem	til	er	og	kannar	viðhorf	kennara	og	skólastjórnenda	til	námsgreinarinnar.	
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Aldís	bendir	á	eldri	rannsóknir	sem	sýna	fram	á	jákvæð	áhrif	markvissrar	kennslu	fagsins.	Þær	

sýna	 að	 þeir	 nemendur	 sem	 fá	 sérstök	 tækifæri	 til	 að	 velta	 fyrir	 sér	 ýmsum	 félagslegum,	
tilfinningalegum	 og	 siðferðislegum	málum	 í	 samskiptum	 sýni	meiri	 þroskaframfarir	 bæði	 í	

hugsun	 og	 hegðun	 en	 samanburðarhópur.	 Einnig	 sýna	 þær	 að	 þar	 sem	 lögð	 er	 áhersla	 á	

lífsleikni	virðist	skrópum	og	fjarvistum	fækka	ásamt	því	að	tíðni	brottfalls	lækkar.	Kennslan	hafi	
sömuleiðis	 jákvæð	 áhrif	 á	 sjálfsmynd	 og	 vellíðan,	 og	 dragi	 úr	 árásarhneigð,	 einelti	 og	

áfengisneyslu.	Lífsleikni	getur	einnig	haft	forspárgildi	um	námsgetu,	hamingjusöm	hjónabönd	

og	 farsæla	 atvinnuþátttöku.	Með	 þessu	 rennir	 höfundur	 stoðum	 undir	mikilvægi	 lífsleikni.	
Niðurstöður	 úr	 rannsókn	 Aldísar	 bentu	 til	 að	 í	 90%	 skólanna	 sé	 lífsleikni	 kennd	 í	 öllum	

árgöngum	og	 að	 kennsla	 fagsins	 hafi	 vissulega	 fest	 sig	 í	 sessi	 og	 sé	 talin	 þörf	 og	mikilvæg	

námsgrein.	Almenn	ánægja	ríki	með	greinina	en	þó	þykir	kennslan	ekki	nægilega	markviss	og	

svo	virðist	sem	minnihluti	skóla	geri	þar	til	gerða	kennsluáætlun	fyrir	lífsleikni.	Nokkuð	var	um	

að	lífsleikni	væri	samþætt	öðrum	greinum.	Langalgengast	var	að	umsjónarkennarar	kenndu	

fagið	 í	 umsjónarbekkjum	 og	 að	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir	 væru	 nýttar,	 en	 oftast	 voru	
umræðuformið	og	klípusögur	notaðar.	Einnig	tekur	höfundur	það	fram	að	viðmælendur	hafi	

sjálfir	lýst	persónulegum	skoðunum	sínum	á	lífsleiknikennslunni	og	þá	nefnt	að	tímarnir	væru	
ekki	nýttir	sem	skyldi,	kennslan	væri	afgangs	og	að	kennslustundirnar	virtust	stundum	vera	
hálfgerðar	ruslakistur.	

Að	 lokum	 er	 áhugavert	 að	 velta	 fyrir	 sér	 hver	 þróunin	 hefur	 orðið	 á	 umfjöllun	 um	
tilfinningar	í	Aðalnámskrám	sem	gefnar	hafa	verið	út	árin	1999,	2006	og	2011/2013.	Þar	má	

sjá	að	orðið	tilfinning	birtist	einungis	á	tveimur	stöðum	í	námskránum	frá	árunum	1999	og	
2006.	Einungis	á	öðrum	af	þeim	tveimur	stöðum	er	það	í	því	samhengi	að	leggja	eigi	áherslu	á	

kennslu	um	tilfinningar.	Þar	 segir	að	mikilvægt	sé	að	nemendur	 læri	að	þekkja	og	 tjá	eigin	
tilfinningar	og	kunni	jafnframt	að	virða	tilfinningar	annarra	og	tjáningu	þeirra,	óháð	uppruna,	

kyni,	búsetu,	trú	eða	fötlun	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	1999;	2006).	Hins	vegar	þegar	litið	er	á	

nýjustu	 útgáfuna	 af	 Aðalnámskránni	 má	 sjá	 að	 orðið	 birtist	 á	 24	 mismunandi	 stöðum	 og	

langoftast	 í	því	samhengi	að	áhersla	sé	 lögð	á	að	efla	þá	færni	að	þekkja	og	geta	tjáð	sínar	

tilfinningar	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

Þegar	skoðað	er	hvaða	námsefni	er	nú	þegar	til	sem	styðjast	má	við	í	fögum	líkt	og	lífsleikni	

má	sjá	að	nokkuð	er	til	af	námsefni	sem	snýr	að	því	að	fræðast	um	tilfinningar.	Til	að	mynda	

er	Bókin	um	Tíslu	sem	fjallar	um	hugsanir,	tilfinningar	og	atvik	sem	geta	komið	upp	hjá	börnum	
við	upphaf	skólagöngu	og	hvernig	má	takast	á	við	breytingar	á	jákvæðan	hátt.	Bókin	er	hugsuð	

fyrir	kennara	til	að	leiða	samverustund	með	nemendum	sínum	þar	sem	rætt	er	um	hvernig	

bregðast	megi	við	eða	vinna	með	þessar	tilfinningar	(Hrund	Hlöðversdóttir,	2012).	Þar	er	þó	
ekki	einblínt	á	miðstig	né	sérstaklega	á	að	efla	orðaforða	tilfinninganna.	Tilfinningaorðaforði	
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er	 orðasafnið	 sem	 einstaklingar	 nota	 til	 að	 tjá	 tilfinningar	 sínar	 og	 viðbrögð	 við	 atburðum	

(Morin,	2019).		

Námsefnið	Vinir	Zippý	er	víða	notað	í	skólum	landsins,	hugmyndin	að	baki	því	er	sú	að	ef	

börnum	er	kennt	að	kljást	á	eigin	spýtur	við	erfiðleika	og	tilfinningar	meðan	þau	eru	ung	verði	

þau	betur	undir	það	búin	að	 takast	á	 við	 vandamál	og	andstreymi	á	unglingsárum	sem	og	

fullorðinsárum	 (Lýðheilsustöð,	 2006).	 Námsefnið	 hefur	 hlotið	 mikið	 lof	 en	 það	 einblínir	 á	

aldurinn	fimm	til	sjö	ára	og	því	á	það	ekki	við	um	nemendur	á	miðstigi.	Námsbókin	Ertu?	er	
einnig	til,	en	hún	er	hugsuð	fyrir	mið-	og	unglingastig	grunnskóla.	Verkefnin	í	bókinni	fást	við	

sjálfsþekkingu,	 tilfinningar	og	hvaða	áhrif	þær	geta	haft	á	hugsun	og	hegðun	nemendanna	
(Aldís	Yngvadóttir,	2009).	Einu	tilfinningarnar	sem	fá	þar	sérstaka	umfjöllun	eru	gleði	og	reiði,	

auk	þess	sem	nemendur	eru	í	einu	verkefninu	beðnir	um	að	telja	upp	tíu	ólíkar	tilfinningar	og	

flokkar	þær	svo	ýmist	í	jákvæðar	eða	neikvæðar.	Því	má	tæpast	segja	að	þar	sé	verið	að	auka	
orðaforða	tilfinninganna.	Námsefnið	Að	ná	tökum	á	tilverunni	er	ætlað	11–14	ára	nemendum.	

Námsefnið	 samræmist	 vel	 þeim	markmiðum	 sem	 fram	 koma	 um	 lífsleikni	 í	 Aðalnámskrá,	

einkum	um	þá	þætti	sem	snúa	að	félags-	og	tilfinningaþroska	nemenda.	Í	efninu	er	lögð	áhersla	

á	jákvæðan	og	heilbrigðan	lífsstíl	og	nýtist	það	til	dæmis	í	tengslum	við	fíkniefnavarnir	í	skólum.	
Kaflinn	um	tilfinningar	er	þó	einungis	einn	af	átta	köflum	í	bókinni	(Bogi	Arnar	Finnbogason,	

1992)	og	því	ekki	mikil	áhersla	lögð	á	tilfinningar	þó	svo	að	bókin	henti	því	skólastigi	sem	ég	
legg	áherslu	á.	Samkvæmt	minni	rannsóknarvinnu	er	nokkuð	víst	að	ekki	sé	til	útgefið	námsefni	
á	Íslandi	með	þann	megintilgang	að	efla	tilfinningaorðaforða	sem	leiðir	til	aukins	skilnings	á	að	

þekkja	 tilfinningar	 sínar	 og	 annarra	 og	 þar	 með	 tilfinningalæsi	 nemenda	 á	 miðstigi	 í	
grunnskóla.	Það	má	því	segja	að	námsefni	 líkt	og	Tilfinningalæsið	mitt	mæti	ákveðinni	þörf	

sem	skapast	hefur	með	auknu	vægi	tilfinninganáms	í	Aðalnámskrá.		
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3 Námskenningar	

Þegar	kemur	að	því	að	kennari	ákveður	hvernig	hann	ætlar	að	undirbúa	kennsluna	sína	til	þess	
að	 ýta	 undir	 nám	 nemanda	 sinna	 byggir	 hann	meðvitað	 eða	 ómeðvitað	 þær	 ákvarðanir	 á	

vissum	kenningum	í	uppeldis-	og	kennslufræðum	(Árdís	Ívarsdóttir,	Hafdís	Guðjónsdóttir	og	

Matthildur	Guðmundsdóttir,	2005).	Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þær	kenningar	sem	hafa	
haft	áhrif	á	skilning	okkar	á	mikilvægi	tilfinninganáms.		

Það	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 snemma	 á	 lífsleiðinni	 hefjist	 kennsla	 í	 tilfinningum.	

Tilfinningahæfni	 (e.	 emotional	 competence)	 hefur	 verið	 skilgreind	 sem	 mengi	
grundvallarhæfileika,	þ.	á	m.	að	þekkja,	tjá	og	hafa	stjórn	á	sínum	eigin	tilfinningum	og	annarra	

(Mayer,	Salovey	og	Caruso,	2008).	Tilfinningar	hafa	áhrif	á	allt	sem	einstaklingar	gera,	hvernig	

þeir	bregðast	við	og	hvernig	samskipti	þeir	eiga	við	aðra.	Tilfinningar	eru	flókið	fyrirbæri	þar	

sem	 þær	 taka	 til	 margra	 mismunandi	 þátta,	 en	 þær	 eru	 byggðar	 á	 reynslu	 einstaklings	 í	
gegnum	hugsanir,	skynjun,	aðrar	tilfinningar	og	breytingar	á	líkamsstarfsemi	(Goldie,	2002).	

Til	dæmis	geta	brotist	út	margs	konar	líffræðilegar	breytingar	í	líkamanum	þegar	einstaklingur	
upplifir	 reiði.	Blóðþrýstingur	hækkar,	vöðvar	stífna,	blóðflæði	eykst	og	gjarnan	roðnar	 fólk,	

andardráttur	verður	örari	og	hjartað	slær	hraðar.	Á	sama	tíma	sendir	heilinn	frá	sér	boðefni	

sem	búa	til	aukinn	kraft	til	að	bregðast	við	óvinveittum	aðstæðum	(Árný	Ingvarsdóttir,	2010).		

Oftast	eru	tilfinningar	flokkaðar	í	tvo	meginflokka.	Annars	vegar	eru	frumtilfinningar	eða	

geðhrif,	 sem	 er	 líffræðileg	 tilfinning.	 Viðbrögð	 sem	 eru	 þau	 sömu	 í	 mismunandi	
menningarheimum	og	sjást	hjá	dýrum	fylgja	oft	samhliða	þeim	tilfinningum.	Dæmi	um	slíka	

tilfinningu	er	ótti	þar	sem	viðbrögð	eru	annað	hvort	árás	eða	flótti	(e.	fight	or	flight).	Hins	vegar	
eru	þær	tilfinningar	sem	spila	veigamikið	hlutverk	í	samskiptum	manna	og	eru	flóknari.	Þær	
eiga	uppruna	sinn	 í	því	að	við	búum	í	samfélagi	og	eigum	samskipti	við	aðra.	Skömm,	sekt,	

vandræðakennd,	öfund	og	stolt	eru	dæmi	um	slíkar	 tilfinningar	 (Margrét	Héðinsdóttir	o.fl.,	

2013).		

Að	vera	meðvitaður	um	hugarástand,	tilfinningar	og	hugsanir	sínar	og	annarra	er	skilgreint	

sem	hluti	af	sjálfsvitund	og	þekkingu.	Að	búa	yfir	orðaforða	til	að	tjá	þarfir,	tilfinningar	og	óskir	

sínar,	ræða	slíkt	og	setja	sig	í	spor	annarra	er	mikill	styrkur.	Það	er	því	mikilvægt	í	skólum	að	

nemendur	fái	þjálfun	í	að	þekkja	þarfir,	tilfinningar	og	hvatir	sínar	svo	þeir	geti	greint	frá	þeim	

og	rætt	þær.	Að	búa	yfir	hæfni	til	þess	að	tjá	sig	um	bæði	jákvæðar	og	neikvæðar	tilfinningar	

er	nauðsynlegt.	Ef	slík	hæfni	er	ekki	til	staðar	er	hætta	á	að	fólk	bæli	tilfinningarnar	innra	með	

sér	og	að	þær	brjótist	út	á	röngum	tíma	og	stað	(Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Gunnarsson	

og	 Sæmundur	Hafsteinsson,	 2004).	 Í	 félagslegum	 samskiptum	kemur	 fram	mikilvægi	 orða-

forðans,	 börn	 sem	 búa	 yfir	miklum	 orðaforða	 eiga	 auðveldara	með	 tjáskipti	 en	 börn	með	
takmarkaðan	orðaforða	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	e.d.).	Börn	þurfa	vitrænan	orðaforða	til	
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að	 skilja	 heiminn	 sem	 umkringir	 þau	 og	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 daglegar	 áskoranir.	 Ef	

orðaforðinn	er	 takmarkaður	eiga	börn	erfiðara	með	að	móttaka	hin	 fjölbreyttu	blæbrigði	 í	
umhverfi	sínu.	Það	sama	á	við	tilfinningaorðaforðann.	Lisa	Barrett	(2017)	hefur	einnig	fjallað	

um	mikilvægi	þess	að	efla	orðaforða	tilfinninganna.	Hún	ræðir	um	nálgunina	að	gera	heilanum	

kleift	að	skapa	breiðari	yfirsýn	yfir	fjölbreyttar	tilfinningar	og	þar	með	bæta	tilfinningagreind	
með	 því	 að	 læra	 ný	 tilfinningaorð.	 Hvert	 nýtt	 orð	 færir	 heilanum	 getu	 til	 að	 útbúa	 nýjar	

tilfinningaspár	sem	heilinn	getur	notað	sem	tæki	til	að	smíða	framtíðarupplifun	og	skynjun	og	

til	 að	beina	aðgerðum	þegar	 tilfinningarnar	koma	upp.	 Í	 stað	þess	að	 skynja	einhvern	 sem	
almennt	 „glaðan”,	 lærir	 þú	 með	 auknum	 orðaforða	 að	 greina	 á	 milli	 sérstöðu.	 Er	

einstaklingurinn	 „yfir	 sig	 ánægður“,	 “sáttur”	 eða	 „þakklátur“?	 Er	 hann	 „reiður“	 eða	

„óánægður“,	„gramur“	eða	„beiskur“?	Fleiri	blæbrigði	 tilfinninga	 leyfa	heilanum	að	búa	sig	

undir	fjölda	mismunandi	aðgerða	en	almennari	og	yfirgripsmeiri	tilfinningar	sem	gefa	óljósari	

upplýsingar	og	gera	einstaklingnum	erfiðara	að	bregðast	rétt	við.		

Í	framhaldi	verður	fjallað	um	nátengdu	hugtökin	tilfinningalæsi,	tilfinningagreind	og	félags-	

og	 tilfinninganám	 sem	 iðulega	eru	notuð	um	þetta	 fræðasviði.	 Einnig	 verður	útskýrt	 hvers	

vegna	einblínt	er	á	hugtakið	tilfinningalæsi	sem	er	það	hugtak	sem	haft	var	að	leiðarljósi	við	
gerð	námsefnisins.		

3.1 Tilfinningalæsi	
Hugtakið	 tilfinningalæsi	 birtist	 fyrst	 í	 bók	 Claude	 Steiner	 (1979)	 Healing	 Alcoholism	 fyrir	

rúmum	 40	 árum.	 Síðar	 fjallaði	 Steiner	 (1997)	 nánar	 um	 hugtakið	 í	 bók	 sinni	 Achieving	

Emotional	Literacy.	Þar	skilgreinir	hann	tilfinningalæsi	 sem	hæfnina	 til	að	skilja	 tilfinningar,	
hæfnina	til	að	hlusta	á	aðra	og	sýna	tilfinningum	þeirra	samkennd	auk	hæfninnar	 til	að	tjá	

tilfinningar	á	gagnlegan	hátt.	Steiner	(2003)	brýtur	tilfinningalæsi	niður	í	fimm	þætti:		

1. Að	þekkja	tilfinningar	sínar	
Það	eru	ekki	allir	færir	um	að	skilgreina	tilfinningar	eins	og	til	dæmis	ást,	skömm	eða	

stolt,	 né	 vita	 ástæðuna	 fyrir	 því	 að	 þessar	 tilfinningar	 vakna.	 Sömuleiðis	 eru	 sömu	

einstaklingar	ófærir	um	að	segja	hversu	sterkar	tilfinningar	þeirra	eru,	jafnvel	þótt	þeir	
séu	beðnir	um	að	flokka	þær	sem	vægar,	sterkar	eða	yfirþyrmandi.	Ef	einstaklingar	eru	

ófærir	um	að	átta	sig	á	hverjar	tilfinningar	þeirra	eru,	af	hverju	þær	eru	til	staðar	og	

hversu	sterkar	þær	eru,	þá	eru	þeir	ófærir	um	að	meta	hversu	mikil	áhrif	tilfinningar	
hafa	á	þá	sjálfa	eða	aðra	í	kringum	þá.		

2. Að	geta	sýnt	samkennd	

Færni	til	að	þekkja	tilfinningar	annarra,	átta	sig	á	því	af	hverju	öðrum	líður	eins	og	þeim	
líður	og	tengja	við	stöðu	sem	annar	er	í	eða	hvatir	þeirra.	Þetta	er	færni	í	að	sýna	öðrum	

samkennd,	finna	fyrir	þeirra	tilfinningum	eins	og	við	myndum	gera	með	okkar	eigin.	
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Flestir	hafa	einungis	óljósa	hugmynd	um	hvað	aðrir	eru	að	upplifa.	Þegar	við	finnum	

samkennd,	 finnum	 við	 tilfinningar	 annarra	 innra	 með	 okkur.	 Við	 skynjum	 hvaða	
tilfinningar	þetta	eru,	hversu	sterkar	þær	eru	og	hvað	olli	þeim.	

3. Að	læra	að	stjórna	tilfinningum	sínum	

Það	er	ekki	nóg	að	þekkja	tilfinningar	sínar	og	annarra	til	þess	að	verða	tilfinningalæs.	
Við	verðum	að	vita	hvenær	og	hvernig	tilfinningaleg	tjáning	eða	skortur	á	henni	hefur	

áhrif	á	annað	fólk.	Við	þurfum	að	læra	að	staðhæfa	jákvæðar	tilfinningar,	svo	sem	von,	

kærleika	og	gleði.	Við	verðum	að	vita	hvernig	á	að	tjá	neikvæðar	tilfinningar	okkar,	svo	
sem	reiði,	ótta	eða	sektarkennd,	á	skaðlausan	og	afkastamikinn	hátt	eða	fresta	því	að	

tjá	þær	til	betri	tíma.	

4. Að	lagfæra	tilfinningavandamál	
Að	vita	hvernig	á	að	biðjast	afsökunar	og	breyta	til	batnaðar.	Það	er	hluti	af	því	að	vera	

mannleg	að	gera	tilfinningaleg	mistök	og	særa	aðra	en	algengt	er	að	fólk	bæti	ekki	úr	

þeim	mistökum,	frekar	„sópi	þeim	undir	teppið“.	Við	verðum	að	læra	að	vera	meðvituð	
um	það	sem	við	höfum	gert	rangt	og	lagfæra	það.	Til	að	gera	þetta	verðum	við	að	axla	

ábyrgð,	biðja	um	fyrirgefningu	og	breyta	til	batnaðar.	Þessi	verkefni	eru	ekki	auðveld,	
en	ef	þeim	er	ekki	framfylgt	munu	mistök	sem	ekki	voru	viðurkennd	eitra	varanlega	
fyrir	samböndum	okkar.	

5. Tilfinningaleg	gagnvirkni	
Að	 lokum	ef	 einstaklingur	 lærir	 nægilega	 tilfinningafærni	 þróar	 hann	hæfileika	 sem	

Steiner	 kallar	 tilfinningalega	 gagnvirkni	 (e.	 emotional	 interactivity).	 Það	 þýðir	 að	

einstaklingur	getur	stillt	sig	inn	á	tilfinningar	fólks	í	kringum	sig,	skynjað	tilfinningalegt	
ástand	þeirra	og	hvernig	hann	getur	átt	í	samskiptum	við	það	á	áhrifaríkan	hátt.	

Þeir	sem	ekki	búa	yfir	tilfinningalæsi	upplifa	tilfinningar	sem	óvini	sína.	Hins	vegar	þegar	við	

erum	tilfinningalæs,	getum	við	látið	tilfinningar	okkar	vinna	fyrir	okkur	og	aðra	í	kringum	okkur	
í	staðinn	fyrir	á	móti	okkur.	Við	lærum	að	takast	á	við	erfiðar	tilfinningalegar	aðstæður	sem	oft	

myndu	leiða	til	þess	að	við	viljum	berjast	á	móti,	ljúga,	ráðast	á	eða	særa	annað	fólk	og	lærum	

að	njóta	ástríkra,	vongóðra	og	gleðilegra	tilfinninga	í	staðinn.	Að	vera	tilfinningalæs	þýðir	að	
vera	fær	um	að	höndla	tilfinningar	með	þeim	hætti	sem	er	valdeflandi	fyrir	einstakling,	eykur	

lífsgæði	hans	og	–	ekki	síður	–	lífsgæði	fólksins	í	kringum	hann	(Steiner,	2003).	Tilfinningalæsi	

gerir	einstaklingum	auðveldara	fyrir	að	hafa	vald	á	hugsunum	sínum	og	tilfinningum.	Þar	með	
gerir	 það	 þá	 hæfari	 til	 að	 glíma	 við	 andlega	 krefjandi	 aðstæður.	 Sá	 sem	 býr	 að	 góðu	

tilfinningalæsi	er	líklegri	til	að	missa	síður	stjórn	á	skapi	sínu,	halda	rökhugsun	sinni	og	er	fær	

um	að	vera	lausnamiðaður.	Það	dregur	á	hinn	bóginn	úr	náms-	og	sköpunarhæfni	ef	um	skort	
á	tilfinningalæsi	er	að	ræða	(Bocchino,	1999).		
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Skipulagðar	athafnir	sem	hjálpa	börnum	og	ungmennum	að	þroska	tilfinningalæsi	og	finna	

leiðir	 til	 að	 styðja	 við	 þeirra	 eigin	 tilfinningaheilsu	 og	 vellíðan	 fyrir	 aðra	 er	 lykilhlutverk	
skólastarfsins	 í	 að	 efla	 tilfinninga-	 og	 félagsþroska	 (Blake	 o.fl.,	 2007).	 Ég	 tel	 að	 námsefnið	

Tilfinningalæsið	mitt	geti	verið	liður	í	skipulagðri	kennslu	og	verkefnavinnu	í	skólum	sem	fer	

fram	í	þeim	tilgangi	að	þroska	tilfinningalæsi	nemenda.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	árangur	
kennslu	 í	 félagshæfni	 og	 tilfinningalæsi.	 Einstaklingar	 verða	 ábyrgari,	 áræðnari,	 vinsælli	 og	

frjálslegri	 í	 fasi,	 félagslyndari	 og	 hjálpsamari,	 skilningsríkari	 í	 garð	 annarra,	 tillits-	 og	

umhyggjusamari	 og	 lýðræðissinnaðri	 (Schaps	 og	 Battistich,	 1991;	 Solomon,	 Watson,	
Battictich,	Schaps	og	Delucchi,	1992).	Sömuleiðis	öðlast	þeir	betri	skilning	á	afleiðingum	eigin	

hegðunar,	aukið	sjálfsálit	og	eiga	auðveldara	með	að	tileinka	sér	námsaðferðir	 (Elias,	Gara,	

Schuyler,	Branden-Muller	og	Sayette,	1991;	Elias	og	Clabby,	1992).		

Ef	nám	í	tilfinningalæsi	hefst	snemma,	er	óslitið	á	meðan	skólagöngu	stendur	og	námsefnið	

er	í	samræmi	við	þroska	barns	á	hverjum	tíma	og	passað	er	upp	á	að	framlag	skóla,	heimilis	og	

samfélags	sé	samræmt,	næst	árangur	af	því	(Goleman,	2000).	Þegar	nemendur	hefja	nám	í	

síðustu	bekkjum	grunnskóla	samhliða	því	að	komast	á	kynþroskaskeið	skera	þeir	sig	úr	sem	

hafa	 fengið	þjálfun	 í	 tilfinningalæsi.	Þeir	standast	betur	áður	óþekktan	hópþrýsting,	auknar	
námskröfur	og	freistinguna	til	að	reykja	og	neyta	vímuefna	(Hamburg,	1992).	Þess	vegna	er	

lagt	til	að	innlögn	á	námsefninu	Tilfinningalæsið	mitt	eigi	sér	stað	á	miðstigi	grunnskóla.	Með	
þeim	hætti	er	að	hægt	að	hjálpa	nemendum	að	vera	betur	undir	það	búnir	að	takast	á	við	
unglingsárin	og	þær	áskoranir	sem	birtast	um	og	upp	úr	kynþroskaskeiði.		

Tilfinningagreind	er	hugtak	sem	skýtur	 iðulega	upp	kollinum	þegar	 fjallað	er	um	hugtök	

tengd	 tilfinningum.	 Steiner	 (2003)	 hefur	 borið	 saman	 hugtökin	 tilfinningalæsi	 og	
tilfinningagreind	og	sagt	að	tilfinningalæsi	sé	tilfinningagreind	frá	hjartanu.	Í	fræðum	sínum	

fjallar	Goleman	(2000),	sem	er	hvað	þekktastur	fyrir	umfjallanir	um	hugtakið	tilfinningagreind,	

töluvert	um	hugtakið	tilfinningalæsi.		

3.2 Hugtök	tengd	tilfinningalæsi	

3.2.1 Tilfinningagreind	

Tilfinningagreind	(e.	emotional	intelligence)	á	upphaf	sitt	að	rekja	til	starfa	Peter	Saloveys	og	

John	Mayers	(1990)	sem	eru	bandarískir	sálfræðingar.	Tilfinningagreind	vísar	samkvæmt	þeim	

til	hæfni	fólks	til	að	þekkja,	skilja	og	hafa	áhrif	á	eigin	tilfinningar.	Þeir	settu	skilgreiningu	sína	

á	hugtakinu	upphaflega	fram	árið	1990.	Umfjöllun	um	hugtakið	vakti	á	sínum	tíma	fremur	litla	

athygli,	en	náði	þó	athygli	sálfræðingsins	Daniel	Goleman	sem	í	framhaldi	samdi	við	Mayer	og	

Salovey	um	að	fá	að	vinna	áfram	með	hugtakið.	Goleman	mótaði	í	raun	nýtt	hugtak	sem	hann	
nefndi	þessu	sama	nafni,	tilfinningagreind	(Orri	Smárason,	2006).	Síðar	skrifaði	hann	bókina	

Tilfinningagreind:	Hvers	vegna	hún	getur	skipt	meira	máli	en	greindarvísitala	 (e.	Emotional	
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intelligence:	Why	it	can	matter	more	than	IQ).	Þar	telur	hann	tilfinningagreindina	samanstanda	

af	 fimm	þáttum.	 Í	 fyrsta	 lagi	 hæfni	 til	 að	þekkja	og	nefna	 réttilega	eigin	 tilfinningar	 ásamt	
skilningi	 á	 tengslum	hugsana,	 tilfinninga	og	hegðunar.	 Í	 öðru	 lagi	hæfni	 til	 að	 stjórna	eigin	

tilfinningum,	til	dæmis	til	að	bæta	eigin	líðan.	Í	þriðja	lagi	hæfni	til	að	setja	sig	inn	í	ákveðið	

tilfinningalegt	ástand	ásamt	vilja	til	að	ná	árangri.	Í	fjórða	lagi	hæfni	til	að	skynja,	þekkja	og	
taka	tillit	til	tilfinninga	annarra.	Í	fimmta	lagi	er	svo	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	(Goleman,	

1996).	 Bók	 þessi	 hlaut	 heimsathygli	 (Orri	 Smárason,	 2006).	 Til	 dæmis	 hefur	 einn	 af	

frumkvöðlum	Google,	Chade-Meng	Tan	(2014),	haldið	úti	vinsælu	námskeiði	fyrir	starfsmenn	
fyrirtækisins	um	árabil	byggt	á	tilfinningagreind.	Hefur	það	vakið	mikla	athygli	og	haft	mikil	

áhrif	á	líf	margra	þátttakenda	í	starfi	og	einkalífi.	Hann	telur	að	tilfinningagreind	hafi	hvað	mest	

forspárgildi	um	velgengni	 í	 starfi	og	 fullnægju	 í	 lífinu	og	að	hægt	sé	að	þjálfa	hana	upp	hjá	

öllum.	Hann	telur	alla	geta	orðið	tilfinningagreindari	ef	þeir	fá	rétta	þjálfun.	Námskeiðið	hans	

byggist	 á	hugarþjálfun	 sem	nefnist	 núvitund	 sem	 styrkir	 tilfinningagreind	og	 stuðlar	meðal	

annars	að	aukinni	samkennd,	jafnaðargeði	og	gleði	ásamt	því	að	skerpa	um	leið	hugsun,	auka	
velgengni	og	bæta	líkamlega	og	andlega	heilsu.		

Börnum	með	sterka	tilfinningagreind	vegnar	betur	í	lífinu.	Þau	eru	fær	um	að	takast	á	við	
erfiðari	verkefni	þegar	kemur	að	félagslegum	samskiptum	ásamt	krefjandi	verkefnum	sem	þau	

standa	frammi	fyrir	í	námi	og	starfi.	Þau	búa	yfir	færni	í	að	setja	sig	í	spor	annarra,	eru	virkari	í	
hlustun	og	eru	einnig	næmari	fyrir	tilfinningum	annarra.	Þau	eru	félagslyndari	og	með	meiri	
samkennd.	 Ef	 barn	 býr	 yfir	 sterkri	 tilfinningagreind	 er	 líklegra	 að	 það	 þrói	með	 sér	 aukna	

einbeitingu	 og	 aukinn	 aga	 sem	 leiðir	 til	 eflingar	 á	 ábyrgðarkennd.	 Slík	 greind	 getur	 einnig	
dregið	úr	árásargirni,	hvatvísi	og	einmannakennd	og	minnkað	félagslega	vanlíðan	(Goleman,	

2000).		

3.2.2 Félags-	og	tilfinninganám	

Fyrrnefndur	Goleman	varð	síðar	einn	af	stofnendum	CASEL	(e.d.)	sem	var	sjálfboðaliðahópur	

sem	 samanstóð	 af	 kennurum	 og	 vísindamönnum	 sem	 helguðu	 sig	 því	 að	 efla	 félags-	 og	

tilfinninganám.	Félags-	og	tilfinninganám	snýst	um	ferlið	sem	börn	og	fullorðnir	fara	í	gegnum	

til	þess	að	skilja	og	stýra	tilfinningum,	setja	sér	jákvæð	markmið	og	ná	þeim,	skynja	og	sýna	

öðrum	samkennd,	koma	á	jákvæðum	samskiptum	og	viðhalda	þeim	og	taka	ábyrgar	ákvarð-

anir.	Þessi	atriði	sem	nefnd	hafa	verið	eru	námsmarkmið	sem	tengjast	öll	 innbyrðis.	Ekki	er	

einungis	hlúð	að	þeim	með	beinni	félags-	og	tilfinningakennslu	innan	skólastofunnar,	heldur	

getur	sú	kennsla	einnig	farið	fram	í	gegnum	verklagsreglur	og	stefnu	skólanna,	sambönd	og	

samstarf	við	fjölskyldur	og	samfélagið.		

Heilt	yfir	hafa	rannsóknir	gefið	í	skyn	að	félags-	og	tilfinningafærni	sé	mikilvæg.	Börnum	

sem	taka	þátt	í	slíku	námi	í	skólum	og	annars	staðar	vegnar	betur	námslega	og	almennt	í	lífinu	
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(McKown,	2017).	Til	þess	að	eiga	farsælt	líf	virðist	það	vera	allt	eins	mikilvægt	fyrir	börn	að	

læra	félags-	og	hegðunarfærni	í	skólum	eins	og	það	er	talið	mikilvægt	að	efla	akademíska	og	
vitræna	færni	(Swartz,	2017).	Það	þarf	að	kenna	og	þjálfa	félags-	og	tilfinningafærni	rétt	eins	

og	færni	í	því	að	lesa	og	skrifa.	Það	hefur	neikvæð	áhrif	á	líðan,	samskipti	og	nám	barna	ef	þau	

eru	að	takast	á	við	erfiðleika	á	sviði	tilfinninga,	hegðunar	og	félagsfærni.	Eitt	leiðir	að	öðru,	
hegðunarvandi	og	einelti	í	skólum	hefur	neikvæð	áhrif	á	skólabrag	og	stuðla	þar	af	leiðandi	að	

aukinni	 starfsmannaveltu,	 minni	 starfsánægju	 og	 kulnun	meðal	 starfsfólks	 innan	 skólanna	

(Bradshaw,	 Sawyer	 og	 O‘Brennan,	 2009;	 Pas,	 Bradshaw	 og	 Hershfeldt,	 2011;	 Swearer,	
Espelage,	 Vaillancourt	 og	 Hymel,	 2010).	 Færni	 í	 samskiptum	 ræðst	 mikið	 af	 því	 hversu	

tilfinningalæs	við	erum	líkt	og	fram	kom	hér	að	framan	í	kenningu	Golemans,	þar	sem	einn	af	

þeim	fimm	þáttum	sem	tilfinningagreindin	samanstendur	af	er	hæfni	í	mannlegum	samskipt-

um.	Svipað	má	lesa	úr	hjólinu	sem	myndar	félags-	og	tilfinninganám	en	einn	af	þeim	þáttum	

er	samskiptahæfni;	vera	skýr	í	samskiptum,	hlusta	vel,	vinna	með	öðrum,	standast	óviðeigandi	

félagslegan	þrýsting,	vinna	á	uppbyggilegan	hátt	 í	gegnum	ágreining	og	 leita	eftir	og	bjóða	
aðstoð	þegar	þess	er	þörf	(CASEL,	e.d.).	

3.3 Hvers	vegna	tilfinningalæsi?	
Hér	er	vel	við	hæfi	að	tefla	saman	hugtökunum	sem	fjallað	hefur	verið	um	hér	að	framan,	fara	
yfir	hvað	þau	eiga	sammerkt	og	að	hvaða	leyti	þau	eru	ólík.	Að	lokum	fer	ég	yfir	af	hverju	ég	

vel	mér	hugtakið	og	kenningarnar	bak	við	tilfinningalæsi	framar	öðrum	nátengdum	hugtökum.	

Öll	 eiga	hugtökin	það	 sameiginlegt	 að	um	 sé	 að	 ræða	ákveðið	 ferli	 sem	einstaklingur	 fer	 í	
gegnum	 til	 þess	 að	 auka	 tilfinningahæfni	 sína.	 Þá	 er	 ýmist	 talað	 um	 að	 tilfinningalæsi,	

tilfinningagreind	eða	færni	í	félags-	og	tilfinninganámi	sé	að	aukast.	Kenningarnar	sem	liggja	
að	baki	hugtökunum	hafa	allar	teflt	fram	fimm	þáttum	eða	námsmarkmiðum	í	því	ferli.	Tafla	

1	er	sett	fram	í	þeim	tilgangi	að	einfalda	og	gera	samanburðinn	sjónrænni.		

Eins	og	sjá	má	eru	þættirnir	mjög	svipaðir	þó	svo	að	orðalagið	sé	ekki	alveg	það	sama.	

Einnig	 er	 hægt	 að	 sjá	 að	 upptalningin	 á	 þáttunum	 fimm	 er	 ekki	 alltaf	 í	 sömu	 röð	 milli	

hugtakanna	enda	mismikil	áhersla	á	hvort	þættirnir	eigi	að	vera	stig	af	 stigi	eða	hvort	þeir	
tengist	allir	 innbyrðis.	Til	að	mynda	er	meiri	áhersla	á	að	hver	þáttur	sé	framhald	af	öðrum	

þegar	kemur	að	tilfinningalæsi	meðan	áhersla	er	lögð	á	að	allir	þættirnir	í	félags-	og	tilfinninga-

námi	eigi	að	tengjast	innbyrðis.	Þar	af	leiðandi	er	gott	að	flokka	töfluna	eftir	litum	til	þess	að	
sjá	að	um	sambærilega	þætti	er	að	ræða	þó	svo	þeim	sé	raðað	ólíkt	eftir	hugtökum.	Eitt	eiga	

hugtökin	öll	 sameiginlegt	 í	 sinni	uppröðun	að	 fyrsti	þátturinn	er	 sjálfsvitund	eða	þekking	á	

sínum	eigin	tilfinningum	og	hvaða	áhrif	þær	hafa	á	hegðun	einstaklingsins.	Það	virðist	vera	
samræmdur	 skilningur	 fræðimanna	 á	 þessu	 sviði	 að	 fyrst	 og	 fremst	 þarf	 einstaklingur	 að	

þekkja	tilfinningar	sínar,	hvaða	áhrif	þær	hafa	á	hugsanir	hans	og	hegðun	áður	en	einstaklingur	
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er	fær	um	að	skilja	tilfinningar	annarra,	hafa	stjórn	á	sínum	tilfinningum	og	eiga	í	jákvæðum	

samskiptum	við	aðra.	Félags-	og	tilfinninganám	sker	sig	svo	frá	hinum	tveimur	hugtökunum	að	
því	leytinu	til	að	þar	er	samskiptafærnin	ekki	síðasti	þátturinn	heldur	ábyrg	ákvörðunartaka.	

Þótt	nokkur	munur	sé	á	 framsetningu	og	 flokkun	eru	hugtökin	náskyld	og	byggjast	á	sömu	

megináherslunum.	

Tafla	1.	Samanburður	á	tilfinningalæsi,	tilfinningagreind	og	félags-	og	tilfinninganámi.	

Þegar	 rýnt	er	 í	 hugtökin	út	 frá	öðru	en	þáttunum	 fimm	 í	 ljósi	 umfjöllunar	 fræðimanna	má	
einnig	sjá	hvernig	þau	skarast	og	tengjast	á	margan	hátt.	Til	að	mynda	nefnir	Goleman	í	bók	
sinni	Tilfinningagreind:	Hvers	vegna	hún	getur	skipt	meira	máli	en	greindarvísitala	að	hann	

hafi	fyrst	heyrt	um	hugtakið	tilfinningalæsi	hjá	Eileen	Rockefeller	Growald	(Goleman,	2000).	
Eileen	 varð	 síðar	 ásamt	 honum	 einn	 af	 stofnendum	 CASEL	 (e.d.).	 Þar	má	 sjá	 að	 hugtökin	

tilfinningalæsi	og	tilfinningagreind	sameinast	í	fræðum	um	félags-	og	tilfinninganám.	Líkt	og	

var	nefnt	hér	að	framan	hefur	Steiner	sagt	að	tilfinningalæsi	sé	tilfinningagreind	frá	hjartanu.	
Í	þeim	tilgangi	að	gefa	nánari	útskýringu	á	þeirri	aðgreiningu	hefur	hann	talað	um	að	það	sé	

hægt	að	vera	tilfinningagreindur	en	þá	greind	sé	hægt	að	misnota	og	hún	geti	haft	neikvæð	

áhrif.	Nefnir	hann	í	bók	sinni	hvernig	sé	hægt	að	hafa	áhrif	á	kjósendur,	hræða	og	kúga	fólk	og	
ná	 fram	tilgangi	sínum	með	því	að	spila	á	 tilfinningar	 fólks.	 Í	persónulegum	samskiptum	sé	

hægt	að	nýta	tilfinningagreind	í	að	búa	til	sekt	og	ótta	hjá	öðrum	aðila.	Hins	vegar	sé	tilgangur	
með	þjálfun	í	tilfinningalæsi	að	hjálpa	fólki	að	þróa	með	sér	samvinnu,	laust	við	dulda	stjórnun	

Þættir	 Tilfinningalæsi	
(Emotional	literacy)	

Tilfinningagreind	
(Emotional	intelligence)	

Félags-	og	tilfinninganám	
(Social	and	emotional	

learning)	

1	
Að	þekkja	tilfinningar	

sínar	(knowing	your	own	
feelings)	

Sjálfsvitund	(self	
awareness)	

Sjálfsvitund	(self	
awareness)	

2	
Að	geta	sýnt	samkennd	
(having	a	heartfelt	sense	

of	empathy)	

Sjálfsstjórn	(self	
regulation)	

Sjálfsstjórnun	(self	
management)	

3	

Að	læra	að	stjórna	
tilfinningum	sínum	

(learning	to	manage	your	
own	feelings)	

Hvatning	(motivation)	 Félagsvitund	(social	
awareness)	

4	

Að	lagfæra	
tilfinningavandamál	
(repairing	emotional	

damage)	

Samkennd	(empathy)	 Færni	í	samböndum	
(relationship	skills)	

5	 Tilfinningaleg	gagnvirkni	
(emotional	interactivity)	

Samskiptahæfileikar	
(social	skills)	

Ábyrg	ákvörðunartaka	
(responsible	decision-

making)	
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á	hegðun	annarra	í	eigin	hagsmunaskyni	og	þvingunum,	nota	samkennd	til	að	binda	fólk	saman	

og	auka	sameiginleg	lífsgæði.	Þessi	greinarmunur	er	á	meðal	ástæðna	fyrir	því	að	ég	valdi	að	
beina	sjónum	mínum	að	tilfinningalæsi.	

Áhersla	á	jákvæðar	tilfinningar	hefur	verið	fleirum	hugleikin.	Barbara	Fredrickson	(2004)	

setti	fram	breikka	og	byggja	kenningu	um	jákvæðar	tilfinningar	(e.	broaden	and	build	theory	

of	positive	emotions).	Felst	sú	kenning	í	því	að	jákvæðar	tilfinningar	breikki	sjóndeildarhringinn	

og	 byggi	 varanlega	 upp	 félagslega	 færni	 hjá	 einstaklingum,	 sem	 verða	 hugmyndaríkari	 og	

dugmeiri	 því	 fleiri	 jákvæðar	 tilfinningar	 sem	 þeir	 upplifa	 (Fredrickson	 og	 Joiner,	 2002).	

Rannsóknir	 hennar	 sýna	 að	 ein	 af	 afleiðingum	 breikkunar	 og	 byggingarlíkansins	 er	 sú	 að	
jákvæðar	tilfinningar	hafa	óhindrað	áhrif	á	neikvæðar	tilfinningar	sem	vinnur	gegn	neikvæðum	

tilfinningum	 (Fredrickson,	 2000).	 Ef	 jákvæðar	 tilfinningar	 eru	 ríkjandi	 leiðir	 það	 til	 þess	 að	

einstaklingur	verður	opnari	í	samskiptum	og	hæfari	til	að	sýna	samkennd.		

Í	félags-	og	tilfinninganámi	er	líka	lögð	áhersla	á	jákvæð	markmið	og	jákvæð	samskipti.	En	

af	hverju	vel	ég	þá	ekki	að	einblína	á	félags-	og	tilfinninganám?	Mér	finnst	skilgreiningin	á	því	
ekki	síðri	en	tilfinningalæsi	en	mér	þykir	hugtakið	vítt	og	ekki	eins	lýsandi	og	tilfinningalæsi.	

Mikið	hefur	verið	fjallað	um	félags-	og	tilfinningahæfni,	félags-	og	tilfinningafærni,	félags-	og	
tilfinningaþroska	og	síðast	en	ekki	síst	félags-	og	tilfinninganám.	Oft	getur	verið	erfitt	að	greina	
á	milli	hver	áhersla	hvers	og	eins	er.	Auðvelt	er	að	draga	þá	ályktun	fyrir	þá	sem	ekki	eru	vel	

að	 sér	 í	 þessum	 fræðum	að	 félags-	og	 tilfinninganám	sé	yfirheiti	 yfir	 allt	nám	sem	snýr	að	
félags-	og	tilfinningatengdum	efnum	en	ekki	að	þar	að	baki	liggi	einhver	ákveðin	kenning	líkt	

og	raunin	er.	Persónulega	finnst	mér	tilfinningalæsi	meira	lýsandi	hugtak	og	fela	skýrt	í	sér	til	

hvers	er	skírskotað.	Þá	svarar	það	til	hugtaka	á	öðrum	sviðum	líkt	og	miðlalæsi,	fjármálalæsi,	
heilsulæsi,	 vísindalæsi,	 samfélagslæsi	 og	 svo	 lengi	 mætti	 telja	 sem	 hafa	 verið	 mikið	 í	

umræðunni	síðustu	ár.	Er	það	ástæðan	fyrir	því	að	ég	vel	mér	að	nota	það	hugtak	þó	svo	að	

mér	þyki	mikilvægt	að	veita	hinum	athygli	sömuleiðis	með	umfjöllun	hér.		

Þar	að	auki	tel	ég	mikilvægt	að	veita	eflingu	tilfinningaorðaforðans	athygli	samhliða	því	að	

hafa	kenninguna	um	tilfinningalæsi	að	leiðarljósi.	Líkt	og	fram	hefur	komið	hér	að	framan	er	

mikilvægt	að	efla	orðaforðann	og	gera	þar	með	einstaklingnum	kleift	að	skapa	breiðari	yfirsýn	

yfir	fjölbreyttar	tilfinningar.	Með	námsefni	sem	snýr	að	því	ásamt	því	að	tengja	þau	fjölmörgu	

tilfinningaorð	við	 reynsluheim	nemandans	og	hjálpa	honum	þar	með	að	þekkja	 tilfinningar	

sínar	og	annarra	erum	við	komin	vel	á	veg	við	eflingu	tilfinningalæsis.	Er	það	tilgangur	minn	

með	gerð	þessa	námsefnis	ásamt	því	að	leggja	til	námsefni	sem	flokkast	undir	tilfinninganám	

innan	skóla	landsins.		
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4 Gerð	námsefnis		

Við	upphaf	gerðar	námsefnisins	afmarkaði	ég	viðfangsefnið	með	hliðsjón	af	því	efni	sem	var	
til.	Ég	kannaði	hvaða	lífsleikninámsefni	hafði	áður	verið	gefið	út	sem	sneri	að	þeim	hugtökum	

sem	ég	aflaði	upplýsinga	um,	líkt	og	farið	var	yfir	í	kafla	2.3	Kennsla	í	félags-	og	tilfinningafærni	
innan	grunnskóla	landsins.	Með	þeim	hætti	vildi	ég	koma	í	veg	fyrir	að	námsefnið	skaraðist	við	
námsefni	sem	nú	þegar	er	í	boði.	Sú	heimildaöflun	var	líka	upplýsandi	um	hvað	hefur	verið	vel	

var	gert	og	hvað	hefur	mátt	gera	betur.	Ég	tók	óformleg	viðtöl	við	grunnskólakennara	þar	sem	

ég	leitaðist	við	að	afla	upplýsinga	um	hvers	konar	námsefni	um	tilfinningar	þeim	fannst	skorta.	
Það	renndi	jafnframt	stoðum	undir	þær	hugmyndir	um	vöntun	á	námsefni	sem	ég	hef	mótað	

í	mínum	störfum	sem	starfandi	kennari.		

Við	 gerð	 námsefnisins	 hafði	 ég	 hugfast	 að	 það	 getur	 verið	 viðkvæmt	 að	 vinna	 með	

tilfinningar	 og	 því	 þarf	 að	 sýna	 nærgætni.	 Þannig	 tengist	 tilfinningavinna	 einnig	 ýmsum	
siðferðilegum	álitamálum.	Þó	það	sé	mikilvægt	að	fá	nemendur	til	þess	að	fást	við	tilfinningar	

sínar,	fræðast	um	þær	og	læra	að	takast	á	við	þær	getur	það	reynst	þeim	erfitt	að	takast	á	við	
þær	 vegna	 aðstæðna	 í	 skólastofunni.	 Þessum	 hugleiðingum	 er	 veitt	 athygli	 í	 kennslu-

leiðbeiningunum	 svo	 kennarar	 séu	 meðvitaðir	 um	 þennan	 siðferðilega	 þátt.	 Að	 færa	

námsefnið	 á	 rafrænt	 form	 þar	 sem	 nemendur	 hafa	 sitt	 eintak	 af	 bókinni	 inni	 á	 læstri	
spjaldtölvu	 er	 síðan	 liður	 í	 því	 að	 reyna	 að	 verja	 upplýsingar	 sem	 eru	 persónulegar	 og	

viðkvæmar.	Þegar	kom	að	 tæknilegri	útfærslu	á	námsefninu	varð	smáforritið	Book	Creator	

fyrir	 valinu.	 Smáforritið	 virkar	 fyrir	 iPad	 en	 einnig	 er	 hægt	 að	 vinna	með	það	 á	 heimasíðu	

forritsins	 í	 flestum	tegundum	vafra.	Helsti	 tilgangur	þess	er	að	útbúa	rafrænar	sögubækur.	
Book	 Creator	 er	 mjög	 aðgengilegt,	 einfalt	 og	 þægilegt	 forrit	 í	 notkun	 og	 hentar	 öllum	

aldurshópum.	Með	smáforritinu	er	möguleiki	að	setja	saman	á	einfaldan	hátt	gagnvirka	rafbók	

með	upptökum,	texta,	hljóðum,	myndum	og	fleira.	Það	er	hægt	að	deila	bókinni	með	öðrum,	

t.d.	nemendum,	í	gegnum	tölvupóst	eða	Dropbox.	Nemendurnir	geta	svo	opnað	og	unnið	með	

bókina	 hjá	 sér	 í	 Book	 Creator	 forritinu.	 Mælt	 er	 með	 forritinu	 sérstaklega	 fyrir	 leik-	 og	

grunnskóla	(Fjóla	Þorvaldsdóttir,	e.d.)	og	hentar	það	því	þessu	verkefni	vel.		

4.1 Hæfniviðmið		
Mikilvægt	er	að	huga	að	því	þegar	námsefni	er	valið	hvert	markmiðið	er	með	notkun	þess	og	

hvernig	það	samræmist	hæfniviðmiðum	úr	Aðalnámskrá	grunnskóla.	Hæfniviðmið	samfélags-
greina	skiptast	niður	í	reynsluheim,	hugarheim	og	félagsheim.	Hæfniviðmiðin	leitast	einnig	við	

að	 mæta	 áhersluþáttum	 Aðalnámskrár	 og	 grunnskólalaga.	 Mikilvægt	 er	 að	 tengja	 nám	 í	

samfélagsgreinum	við	 reynsluheim	nemenda,	 leyfa	þeim	að	hafa	áhrif	 á	hvað	þeir	 læra	og	
hvernig.	Með	því	gefst	þeim	tækifæri	á	að	ígrunda	eigin	reynslu	og	sinna	því	sem	þeir	hafa	
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áhuga	 á	 eða	 eru	 fróðleiksfúsir	 um.	Að	 ná	 að	 tengja	 viðfangsefnið	 við	 þeirra	 daglega	 líf	 og	

nánasta	reynsluheim	og	umhverfi	er	vænlegt.	Reynsluheimur	byggist	á	hæfni	nemanda	til	þess	
að	skilja	þann	veruleika	sem	er	í	kringum	okkur.	Þar	er	lögð	áhersla	á	umhverfi,	samfélag,	sögu	

og	menningu.	Nemandinn	og	reynsla	hans	skiptir	mestu	máli,	en	samfélagsgreinar	geta	hjálpað	

til	við	að	stækka	reynsluheim	hans.	Hugarheimur	byggist	á	hæfni	nemenda	til	að	átta	sig	betur	
á	sjálfum	sér,	en	sjálfsmynd	nemenda	skiptir	miklu	máli	og	hvernig	þeir	horfa	á	skólafélaga	

sína.	Undir	 hugarheim	nemandans	 flokkast	 svo	hæfnin	 í	 tilfinninganæmi.	 Samfélagsgreinar	

eiga	að	geta	hjálpað	með	þessa	hæfni	með	því	að	stækka	og	dýpka	hugarheim	nemenda.	Að	
lokum	er	það	félagsheimur	en	hann	byggist	á	hæfni	nemanda	til	að	móta	tengsl	við	aðra	og	

byggja	 þau	upp.	 Félagsskapur	 nemanda	 skiptir	mestu	máli	 hér.	Mikilvægt	 er	 að	 efla	 þessa	

hæfni	og	er	það	hlutverk	samfélagsgreina	að	hvetja	nemandann	til	að	halda	virkri	þátttöku	og	

fara	eftir	reglum	og	gildum	sem	fylgja	félagsheiminum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

Þau	hæfniviðmið	sem	námsefnið	Tilfinningalæsið	mitt	mun	leitast	við	að	efla	eru	tekin	upp	

úr	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013).	Þar	sem	námsefnið	er	hugsað	fyrir	nemendur	á	miðstigi	

eru	hæfniviðmiðin	einnig	miðuð	við	þann	aldur.	Þau	eru	eftirfarandi:		
	

Hæfniviðmið	í	samfélagsgreinum:	

• Að	nemandi	geti	lýst	margvíslegum	tilfinningum	og	áttað	sig	á	áhrifum	þeirra	á	hugsun	

og	hegðun.	
• Að	nemandi	geti	metið	jákvæð	og	neikvæð	áhrif	ýmissa	áreita	í	umhverfinu	á	líf	hans	

og	tekið	gagnrýna	afstöðu	til	þeirra. 	
• Að	nemandi	geti	sett	sig	í	spor	fólks	með	ólíkan	bakgrunn	á	völdum	stöðum	og	tímum.	

• Að	nemandi	geti	sýnt	samferðafólki	sínu	tillitssemi	og	umhyggju.		
• Að	nemandi	geti	sýnt	sanngirni,	sjálfstraust	og	virðingu	í	samskiptum	og	samvinnu	við	

aðra.		

Hæfniviðmið	í	upplýsinga-	og	tæknimennt:	

• Að	nemandi	geti	nýtt	rafrænt	og	gagnvirkt	námsefni	á	fjölbreyttan	hátt.	

• Að	nemandi	geti	sýnt	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	undir	leiðsögn	og	í	samvinnu	með	
öðrum.	

4.2 Tilfinningahjólið		
Líkt	og	fram	hefur	komið	hér	að	framan	er	ein	af	áherslum	námsefnisins	að	efla	tilfinninga-
orðaforða	barna	sem	stuðlar	að	aukinni	þekkingu	þeirra	á	fjölbreyttum	tilfinningum.	Börn	læra	

orð	yfir	þær	hugmyndir	og	þau	fyrirbæri	sem	tilheyra	þeirra	umhverfi.	Orðin	og	tenginguna	við	

þau	 fá	börn	svo	með	beinni	upplifun	eða	reynslu	 (Otto,	2014).	Þess	vegna	vildi	ég	 fyrst	og	
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fremst	búa	til	námsefni	þar	sem	orð	yfir	tilfinningarnar	væru	sýnileg,	orðin	skilgreind	og	að	

verkefnin	snérust	um	að	tengja	orðin	við	þeirra	reynslu	og	upplifanir.	Einnig	vildi	ég	ekki	hafa	
námsefnið	 of	 flókið	 og	 því	 frekar	 velja	 færri	 yfirgripsmeiri	 tilfinningar	 til	 þess	 að	 flokka	

tilfinningakaflana	eftir	og	undir	þeim	hafa	fleiri	tilfinningar	sem	tengjast	þeim.	Við	valið	á	þeim	

tilfinningum	kannaði	ég	 flokkunarkerfi	 sem	nú	þegar	eru	 til.	Til	að	mynda	er	 tilfinningahjól	
(e.	wheel	 of	 emotions)	 Roberts	 Plutchik	 (1980)	 vel	 þekkt.	 Þar	 leggur	 hann	 til	 átta	 frum-

tilfinningar	sem	eru	flokkaðar	sem	annað	hvort	jákvæðar	eða	neikvæðar:	gleði	á	móti	sorg;	

reiði	á	móti	ótta;	traust	á	móti	andstyggð;	og	undrun	á	móti	tilhlökkun.	Útlistun	hans	er	góð	
og	gild	en	mér	fannst	uppbyggingin	og	orðalagið	ekki	beinlínis	henta	grunnskólabörnum	ásamt	

því	að	ég	vildi	forðast	að	leggja	áherslu	á	jákvæðar	og	neikvæðar	tilfinningar.	Ég	kannaði	ýmis	

útgefin	tilfinningaspjöld	og	valdi	tilfinningar	sem	mér	fannst	við	hæfi	að	fjalla	um.	Vefsíðan	

Sterkari	út	í	lífið	(e.d.)	inniheldur	fróðleik	og	verkfæri	sem	auðveldar	foreldrum	og	fagaðilum	

samtöl	 um	 ýmislegt	 sem	 snertir	 sjálfsmynd	 barna	 og	 unglinga.	 Á	 síðunni	 er	 notast	 við	

tilfinningahjól	sem	er	mjög	skýrt	og	virkar	viðeigandi	fyrir	þann	aldurshóp	sem	ætlunin	er	að	
fræða	með	Tilfinningalæsinu	mínu.	Hjólinu	er	skipt	upp	í	sjö	tilfinningaflokka	sem	ég	ákvað	að	

vinna	með	ásamt	því	að	bæta	við	tilfinningum	sem	mér	fannst	vanta.	Ég	ákvað	því	í	framhaldi	
af	 því	 að	 búa	 til	 mitt	 tilfinningahjól	 (mynd	 1)	 sem	 námsefnið	 Tilfinningalæsið	mitt	 verður	
flokkað	eftir.		
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Mynd	1.	Tilfinningahjól	–	Tilfinningalæsið	mitt	

4.3 Uppbygging	rafbókarinnar		
Markmiðið	er	að	hver	og	einn	nemandi	fái	sitt	eintak	af	Tilfinningalæsið	mitt	sem	hann	vistar	

hjá	sér	í	spjaldtölvu,	eða	á	heimsíðu	Book	Creator	og	byrjar	svo	að	vinna	með.	Bókin	er	þannig	

byggð	upp	að	fremst	er	forsíða	og	efnisyfirlit	yfir	þær	tilfinningar	sem	bókin	byggist	á.	Í	bókinni	
eru	útlistaðar	helstu	tilfinningar	sem	nemendur	gætu	upplifað,	ásamt	aragrúa	af	öðrum	í	þeim	

tilgangi	að	efla	tilfinningaorðaforða	þeirra.	Á	næstu	opnu	á	eftir	efnisyfirliti	er	spurningunni	

„hvað	er	tilfinning?“	varpað	fram	og	nemendur	beðnir	um	að	skrifa	allt	sem	þeim	dettur	í	hug	
er	snýr	að	tilfinningum.	Í	framhaldi	af	því	eru	þrjár	opnur	helgaðar	hverri	tilfinningu	fyrir	sig.	

Tilfinningarnar	birtast	í	bókinni	í	þessari	röð:	gleði,	depurð,	reiði,	hræðsla,	öryggi,	spenna	og	

skömm.	Þegar	fjallað	er	um	hverja	tilfinningu	fyrir	sig	er	fyrst	farið	yfir	hvað	tilfinningin	þýðir,	

t.d.	„hvað	er	gleði?“,	„hvað	er	depurð?“,	„hvað	er	reiði?“	o.s.frv.	Þá	kemur	stutt	útskýring	á	

því.	 Síðan	koma	 fjölbreyttir	dálkar	og	misjafnir	eftir	því	hvaða	 tilfinningar	eru	viðfangs	 (sjá	
myndir	2	og	3).		

TILFINNINGAHJÓL	- TILFINNINGALÆSIÐ	MITT

Gremja
Móðgun
Fokreiði
Pirringur
Öskuillska
Afbrýðisemi

Ofsareiði,	Bræði
Reiði
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Mynd	3.	Opna	um	reiði	í	rafbókinni	Tilfinningalæsið	mitt	

Mynd	2.	Opna	um	depurð	í	rafbókinni	Tilfinningalæsið	mitt	
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Til	 að	 nefna	 nokkur	 dæmi	 eru	 dálkar	 þar	 sem	nemanda	 gefst	 tækifæri	 á	 að	 skrifa	 hvernig	

honum	líður	þegar	hann	upplifir	þá	tilfinningu.	Einnig	er	í	boði	að	taka	upp	hljóðupptöku	til	að	
útskýra	hvernig	líðanin	er	þegar	tilfinningin	kemur	upp.	Síðan	er	möguleiki	að	teikna	mynd	af	

því	hvernig	líðanin	birtist	nemandanum.	Þá	er	möguleiki	að	færa	inn	hlekk	með	lagi	sem	ýmist	

minnir	 á	 tilfinninguna	 eða	 sem	 nemandanum	 þykir	 gott	 að	 hlusta	 á	 þegar	 hann	 upplifir	
tilfinninguna.	Tilgangur	þessara	atriða	er	að	tengja	orðin	og	tilfinningarnar	við	reynsluheim	

nemandans.	Einnig	er	dálkur	sem	biður	nemandann	að	hugsa	um	eitthvað	skipti	sem	hann	sá	

einhvern	annan	upplifa	þessa	tilfinningu	og	hugsa	um	hvernig	honum	leið	þá.	Þetta	er	liður	í	
því	að	kveikja	á	hugsunum	um	samkennd	sem	er	mikilvægur	liður	 í	tilfinningalæsi.	Síðan	er	

nemandinn	 hvattur	 til	 þess	 að	 velta	 fyrir	 sér	 „hvað	 get	 ég	 gert	 þegar	 mér	 líður	 svona?“	

Sumstaðar	birtast	dálkar	þar	sem	nemandinn	er	annars	vegar	beðinn	um	að	skrifa	hjá	sér	hvað	

hefur	virkað	vel	fyrir	hann	þegar	tilfinningin	vaknar	hjá	honum	og	hins	vegar	þar	sem	hann	

getur	nefnt	og	punktað	hjá	sér	það	sem	hefur	ekki	virkað	vel.	Eftir	það	birtast	hugmyndir	um	

hvað	væri	hægt	að	gera	þegar	tilfinningarnar	vakna.	Hjá	hverri	tilfinningu	birtist	hlekkur	þar	
sem	nemandinn	getur	valið	að	senda	kennaranum	sínum	línu	og	segja	frá	því	hvernig	honum	

líður	(þetta	þarf	hver	og	einn	kennari	að	sérsníða	að	sér).		

	

	
Mynd	4.	Opna	um	gleði	í	rafbókinni	Tilfinningalæsið	mitt	
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Á	þriðju	og	síðustu	opnunni	sem	helguð	er	hverri	tilfinningu	birtist	listi	yfir	öll	þau	blæbrigði	

tilfinninga	sem	flokkast	undir	þá	tilfinningu.	Þar	eru	nemendur	beðnir	um	að	skrifa	hjá	sér	hvað	
þeir	halda	að	orðin	yfir	tilfinningarnar	þýði,	svo	hvað	þær	raunverulega	þýða	og	nefna	dæmi	

þegar	sú	tilfinning	hefur	verið	upplifuð	(sjá	mynd	4).	Á	opnunni	sem	birtist	eftir	umfjöllun	um	

síðasta	 tilfinningaflokkinn,	 skömm,	 birtist	 hugmynd	 að	 uppsetningu	 af	 dagbók.	 Þar	 eru	
nemendur	hvattir	til	þess	að	búa	til	töflu	í	Excel	í	sinni	spjaldtölvu	eða	teikna	upp	í	stílabókinni	

sinni.	 Í	 þeirri	 dagbók	 fylla	 nemendur	út	dagsetningu,	 hvaða	 tilfinningu	þeir	 fundu,	hvar	og	

hvenær,	 af	 hverju,	 taka	 fram	 hvernig	 þeim	 leið,	 hvað	 þeir	 gerðu	 og	 að	 lokum	 færa	 inn	 á	
skalanum	0–10	hversu	sterkt	þeir	upplifðu	tilfinninguna	(sjá	mynd	5).	Eru	þeir	síðan	beðnir	um	

að	halda	út	dagbók	í	að	minnsta	kosti	tvær	vikur.	Tilfinningar	hafa	mismikil	áhrif	á	okkur,	sumar	

gleymast	 aldrei	 meðan	 aðrar	 stoppa	 stutt	 við.	 Tilgangurinn	 með	 skrásetningu	 er	 að	 gera	

nemendurna	meðvitaðri	um	að	þeir	séu	alltaf	að	upplifa	einhverjar	tilfinningar	og	hjálpa	þeim	

að	muna	þær	og	tengja	við	þær	orð.	Einnig	er	verkefnið	liður	í	því	að	hjálpa	nemendum	að	átta	

sig	á	því	hversu	sterkar	tilfinningarnar	eru	og	hversu	mikil	áhrif	þær	hafa	á	þá,	sem	svarar	til	
þess	að	þekkja	tilfinningar,	sbr.	fyrsta	þáttinn	af	fimm	sem	tilfinningalæsi	skiptist	upp	í	(Steiner,	

2003).		

Mynd	5.	Opna	um	dagbókarhugmynd	í	rafbókinni	Tilfinningalæsið	mitt	
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Á	eftir	opnunni	um	dagbókina	eru	fimm	heilar	opnur	þar	sem	allar	þær	tilfinningar	sem	fram	

koma	í	verkefninu	eru	skilgreindar	í	stafrófsröð.	Mér	finnst	það	mikilvæg	viðbót	við	námsefni	
um	tilfinningar	þar	sem	samkvæmt	minni	heimildarvinnu	er	hvergi	til	slík	útlistun.	Nemendur	

geta	einnig	stuðst	við	þennan	 lista	þegar	þeir	glíma	við	að	skilgreina	sjálfir	 tilfinningarnar	 í	

verkefnunum	sem	á	undan	fara.	Við	lok	bókarinnar	koma	tvær	opnur	þar	sem	nemendum	gefst	
tækifæri	á	að	láta	hugann	reika	og	skrifa	hjá	sér	hvort	það	sé	eitthvað	annað	sem	þeir	vilja	

glósa	 hjá	 sér	 sem	 tengist	 tilfinningum	 svo	 þeir	 gleymi	 því	 ekki,	 eða	 koma	með	 einhverjar	

uppástungur	um	verkefni	sem	bekkjarfélagar	þeirra	geta	gert	til	að	fræðast	um	tilfinningar.	Þá	
geta	nemendur	hugsað	um	hvort	að	þeir	hafi	lært	eitthvað	nýtt	um	tilfinningar	og	að	lokum	

talið	upp	þær	tilfinningar	sem	þeir	hafa	aldrei	heyrt	um	áður.	Gert	er	ráð	fyrir	því	að	síðustu	

tvær	opnurnar	séu	unnar	samhliða	samantektartíma	í	skólanum	og	lagt	til	að	hafa	umræður	

samhliða.		
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5 Gerð	kennsluleiðbeininga	

Kennsluleiðbeiningar	geta	verið	með	ólíku	sniði,	t.d.	bæklingar,	vefsíður,	greinar	eða	það	sem	
hentar	 hverju	 sinni,	 en	 sameiginlegur	 tilgangur	 er	 að	 hjálpa	 kennaranum	 að	 skipuleggja	

kennslu	 í	 kringum	 námsefnið.	 Í	 dag	 er	 flest	 útgefið	 nemendaefni	 stutt	 með	

kennsluleiðbeiningum,	hvort	sem	það	er	útgefið	af	Námsgagnastofnun	eða	öðrum	(Ferguson	
o.fl.,	2012).	Námsgögn	geta	verið	af	ýmsum	toga	og	er	ein	tegund	þeirra	kennsluleiðbeiningar	

sem	 flokkast	 sem	 kennaraefni.	 Til	 eru	 tvær	 tegundir	 slíkra	 leiðbeininga.	 Námsefni	 sem	 er	

hannað	 fyrir	 kennara	 sérstaklega	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 aðstoða	 þá	 að	 undirbúa	 og	
betrumbæta	eigin	kennslu	er	ein	tegund	kennsluleiðbeininga.	Tilgangur	slíkra	leiðbeininga	er	

að	 aðstoða	 kennara	 að	útfæra	 kennslu	 og	 námskrá	 fyrir	 eins	 fjölbreyttan	nemendahóp	og	

kostur	er.	Hin	tegundin	eru	þær	leiðbeiningar	sem	fylgja	ákveðnu	námsefni	og	eru	hugsaðar	
fyrir	 þá	 sem	kenna	það	 tiltekna	 efni.	 Í	 þeim	 tilfellum	má	 kalla	 námsefnið	 nemendaefni	 og	

leiðbeiningarnar	kennaraefni.		

Kennsluleiðbeiningarnar	í	þessu	verkefni	eru	síðarnefnda	tegundin,	sú	sem	er	sérstaklega	

ætluð	tilteknu	námsefni.	Þær	hafa	þann	tilgang	að	hjálpa	kennaranum	að	skipuleggja	kennslu	

í	kringum	námsefnið	Tilfinningalæsið	mitt.	Þar	er	að	finna	 leiðarvísi	um	hvernig	er	hægt	að	

skipuleggja	hverja	og	eina	kennslustund	með	þann	 tilgang	að	vinna	með	 rafbókina	eins	og	
nánar	verður	kynnt	hér	á	eftir.	Að	auki	birtast	þar	þau	hæfniviðmið	sem	nefnd	voru	hér	að	

framan	í	kaflanum	um	gerð	námsefnis,	þau	viðmið	ættu	að	gera	kennurum	grein	fyrir	því	hver	

markmiðin	með	námsefninu	eru.		

5.1 Kennsluhættir	og	kennsluaðferðir	
Kennsluhættir	 er	 hugtak	 sem	 vísar	 til	 heildarskipulags	 kennslu,	 það	 nær	 yfir	 þær	

kennsluaðferðir	sem	notaðar	eru	og	hvernig	nemendum	er	skipt	í	bekki	og/eða	hópa.	Hvort	

kennslan	er	aðallega	byggð	á	bekkjarkennslu	eða	teymiskennslu	má	einnig	flokka	sem	ólíka	
kennsluhætti	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	Amalía	 Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	 og	 Kristín	

Jónsdóttir,	2014).	Hvað	kennsluhætti	varðar	kemur	fram	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	að	

hlutverk	kennara	í	samfélagsgreinum	sé	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	þroska	hæfni	sína,	
svo	þeir	geti	átt	samskipti	við	aðra	sem	eru	innihaldsrík,	gefa	þeim	leiðsögn	í	lýðræðislegum	

vinnubrögðum	og	verkfæri	til	að	byggja	ofan	á	skilning	sinn	á	því	umhverfi	og	samfélagi	sem	

þeir	búa	í,	skilning	á	öðru	fólki	og	sjálfum	sér.		

Sá	kennsluháttur	sem	lagður	er	til	í	kennsluleiðbeiningum	þessa	námsefnis	er	til	þess	fallinn	

að	gefa	nemendum	færi	á	að	þroska	hæfni	sína	svo	þeir	geti	átt	í	innihaldsríkum	samskiptum	

við	aðra	og	 leiði	þá	 í	áttina	að	fimmta	og	síðasta	þætti	tilfinningalæsis.	Sá	þáttur	fjallar	um	
tilfinningalega	gagnvirkni,	að	einstaklingur	geti	stillt	sig	inn	á	tilfinningar	fólks	í	kringum	sig,	
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skynjað	tilfinningalegt	ástand	þeirra	og	átt	í	samskiptum	við	það	á	áhrifaríkan	hátt	(Steiner,	

1997).	Einnig	kemur	fram	í	Aðalnámskrá	(2013)	að	mikilvægt	sé	að	nemendur	fái	möguleika	á	
því	að	byggja	upp	orðaforða	sinn,	fái	þjálfun	í	notkun	hans	og	að	beita	honum	við	mismunandi	

aðstæður.	Námsefnið	Tilfinningalæsið	mitt	gefur	nemendum	að	mínu	mati	tækifæri	á	öllum	

þremur	atriðum.	Síðast	en	ekki	síst	hefur	þróun	á	sviði	stafrænnar	tækni	haft	áhrif	á	kennslu-
hætti	 og	 skapað	 ótal	 ný	 tækifæri	 í	 skólastarfi.	 Stafræn	 tæki	 geta	 nýst	 við	 upplýsinga-	 og	

gagnaöflun,	 í	 tengslamyndun	 og	 samskiptum,	 greiningu	 og	 úrvinnslu	 gagna,	 hvers	 konar	

miðlun	 og	 til	 skapandi	 verka.	 Stafræn	 miðlun	 og	 upplýsingatækni	 er	 mikilvægur	 hluti	 af	
nútímaskólastarfi	og	geta	nýst	í	öllum	námsgreinum	innan	grunnskólanna	(Sigrún	Björk	Cortez	

o.fl.,	2016).	Því	má	segja	að	viðmót	námsefnisins	hafi	áhrif	á	kennsluhættina	og	dansi	í	takt	við	

nútímaskólastarf.		

Samkvæmt	 Litrófi	 kennsluaðferðanna	 er	 hugtakið	 kennsluaðferð	 skilgreint	 sem	 „það	

skipulag	sem	kennarinn	hefur	á	kennslu	sinni,	samskiptum	við	nemendur,	viðfangsefnum	og	

námsefni	 í	 því	 skyni	 að	 nemendur	 læri	 það	 sem	 að	 er	 keppt“	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013,	

bls.	 9).	 Kennari	 beitir	 oft	 nokkrum,	 jafnvel	 tveimur	 til	 þremur,	 kennsluaðferðum	 í	 hverri	

kennslustund.	Til	eru	fjölmargar	mismunandi	kennsluaðferðir	sem	taka	mislangan	tíma,	sumar	
nokkrar	mínútur	meðan	aðrar	geta	staðið	yfir	í	margar	kennslustundir.	Kennsluaðferðir	skipta	

tugum,	 jafnvel	 hundruðum	 og	 hin	 ólíku	 afbrigði	 af	 öllum	 þeim	 eflaust	 þúsundum	 (Ingvar	
Sigurgeirsson,	2013).	Því	er	ógjörningur	að	telja	þær	upp	í	þessu	verkefni	en	gagnlegt	gæti	þó	
verið	 að	 fara	 yfir	 þær	 kennsluaðferðir	 sem	 hafa	 verið	 hvað	 mest	 nýttar	 í	 íslenskum	

grunnskólum.		

Hér	á	 landi	hafa	kennsluhættir	og	kennsluaðferðir	verið	talsvert	rannsakaðar.	Umfangs-

mesta	 rannsóknin	 hingað	 til	 var	 gerð	 á	 árunum	 2009–2013	 og	 náði	 til	 20	 grunnskóla,	

rannsóknin	hefur	verið	nefnd	Starfsháttarannsóknin.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	

algengustu	kennsluaðferðirnar	sem	notaðar	voru	í	skólum	landsins	á	því	tímabili	voru	annars	
vegar	 bein	 kennsla,	með	 eða	 án	 samræðna	 við	 nemendur,	 og	 hins	 vegar	 kennsla	 þar	 sem	

stuðst	er	við	vinnubækur	(Ingvar	Sigurgeirsson	o.fl.,	2014).	Bein	kennsla	byggist	á	greinilegum	

markmiðum,	verkefnum	sem	eru	lögð	fram	í	vel	skipulagðri	röð,	með	vönduðum	útskýringum	
og	dæmum,	spurningum	og	passlegri	þjálfun	(Kaplan,	1990).	Úr	nægu	er	að	velja	og	tækifærin	

ótalmörg	þegar	 snýr	að	kennsluaðferðum	 í	 samfélagsgreinakennslu.	Það	 skiptir	máli	hvaða	

kennsluaðferðir	er	notast	við	hverju	sinni	til	að	ná	þeim	markmiðum	sem	sett	hafa	verið	og	er	
alltaf	haft	í	huga	hvaða	aldurshóp	er	verið	að	vinna	með	og	á	hvaða	þroskastigi	nemendur	eru.	

Hér	á	eftir	verður	farið	yfir	þær	aðferðir	sem	notast	er	við	í	kennsluleiðbeiningunum	sem	fylgja	

rafbókinni	Tilfinningalæsið	mitt.		

Umræðu-	og	spurnaraðferðir	eru	góðar	til	að	efla	hæfni.	Markmið	þeirrar	aðferðar	er	að	

virkja	nemendur	til	umræðna,	rökræðna	og	skoðanaskipta.	Kennarinn	hefur	það	hlutverk	að	
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finna	spurningar	sem	gera	kröfur	til	nemenda	og	umræðuefni	fyrir	nemendurna	og	skipuleggja	

samræðurnar.	Undir	þessa	aðferð	flokkast	þankahríð	(e.	brain	storming)	sem	hentar	vel	sem	
kveikja	og	byggir	á	opnum	spurningum	sem	ýta	undir	mörg	svör.	Kveikja	er	kennslufræðilegt	

hugtak	sem	heldur	utan	um	þær	aðferðir	sem	kennarinn	notar	í	þeim	tilgangi	að	fanga	athygli	

nemenda	að	viðfangsefninu	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	Notast	er	við	þankahríð	sem	kveikju	
að	nokkrum	verkefnanna	í	kennsluleiðbeiningum	sem	fylgja	rafbókinni,	þá	eru	nemendur	t.d.	

spurðir	við	upphaf	kennslustundarinnar	„hvað	er	tilfinning?“	og	„hvað	dettur	ykkur	í	hug	þegar	

þið	heyrið	orðið	 tilfinning?“	Út	 frá	þeim	svörum	teiknar	kennarinn	upp	hugarkort	 (e.	mind	
maps)	 á	 töfluna.	Hugarkort	 getur	 nýst	 bæði	 nemendum	og	 kennurum	á	marga	 aðra	 vegu,	

meðal	 annars	 til	 þess	 að	 halda	 utan	 um	 tiltekið	 efni.	 Undir	 umræðu-	 og	 spurnaraðferðir	

flokkast	einnig	umræðuhópar,	þá	er	nemendum	skipt	upp	í	smærra	hópa	og	fá	viðfangsefni	til	

þess	að	ræða	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Notast	er	við	þá	aðferð	í	þeim	tíma	sem	gert	er	ráð	

fyrir	að	verði	sá	síðasti	helgaður	rafbókinni.	Þá	er	nemendum	falið	að	ræða	það	sem	þeir	hafa	

lært	nýtt	og	einnig	hvött	til	að	koma	með	hugmyndir	sem	hægt	væri	að	bæta	við	slíka	kennslu.	
Að	 auki	 er	 lagt	 til	 að	 hverri	 kennslustund	 sé	 lokið	með	umræðum	um	viðfangsefni	 þeirrar	

kennslustundar,	kennarinn	stýrir	þeirri	umræðu	þvert	yfir	allan	nemendahópinn.		

Önnur	kennsluaðferð	er	hópvinna	en	hún	styrkir	félagstengsl	nemenda,	styrkir	sjálfsmynd,	

eykur	sjálfstraust,	styrkir	lýðræðisleg	samskipti	og	fær	þá	til	þess	að	bera	sameiginlega	ábyrgð	
á	náminu	og	er	því	talin	virka	vel	þegar	á	við.	Markmið	hópvinnu	er	þó	aðallega	að	fá	nemendur	
til	þess	að	hugsa	um,	rökræða	og	skiptast	á	skoðunum	um	námsefnið.	Nemendur	eiga	að	fá	

tækifæri	til	þess	að	ræða	efnið	og	best	er	að	fá	þá	til	þess	að	vinna	saman	í	hópum	að	lausn	
verkefna	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013).	 Notast	 er	 við	 þá	 aðferð	 í	 upphafstíma	

kennsluleiðbeininganna,	 þar	 sem	 nemendur	 eru	 fengnir	 til	 að	 takast	 á	 við	 veggjakrots-
aðferðina.	Markmið	með	þeirri	aðferð	er	að	kynna	fyrir	nemendum	hugtök	tengd	ákveðnu	

málefni.	Í	þessu	tilfelli	er	mælst	til	að	skrifa	tilfinningarnar	sjö	sem	eru	yfirflokkar	tilfinninganna	

í	rafbókinni.	Kennari	útbýr	veggspjöld	sem	hann	setur	víðs	vegar	um	kennslustofuna	með	einu	

hugtaki	 á.	 Í	 byrjun	er	mikilvægt	 að	 kennari	 geri	 nemendum	 sínum	grein	 fyrir	 því	 að	 engar	

skilgreiningar	eru	slæmar	heldur	allar	góðar	og	gildar	hvort	sem	þær	eru	réttar	eða	rangar.	

Nemendum	er	skipt	upp	í	hópa	og	ganga	með	sínum	hóp	á	milli	spjalda	og	ræða	um	hugtökin	

og	koma	sér	saman	um	skilgreiningu	á	hugtakinu	hvort	sem	þeir	vita	hana	eða	ekki.	Hver	hópur	

skrifar	sína	skilgreiningu	á	spjaldið.	Í	framhaldi	sér	kennari	um	samantekt	á	því	sem	fram	kom	

og	skapar	rými	fyrir	umræður	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2016).		

Sú	kennsluaðferð	sem	 líklegast	er	umfangsmest	 í	námsefninu	er	vinnubókarkennsla	þar	

sem	 notast	 er	 við	 gagnvirka	 rafbók/vinnubók.	 Þegar	 fjallað	 er	 um	 vinnubókarkennslu	 sem	
kennsluaðferð	er	verið	að	beina	sjónum	að	kennslu	sem	snýst	að	töluverðu	leyti	um	verkefni	

unnin	í	vinnubókum,	þ.e.	þau	eru	aðalatriðið	í	kennslunni.	Slík	kennsla	hefur	ákveðna	kosti,	til	
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dæmis	er	 auðvelt	 fyrir	 kennara	að	 fylgjast	með	 framvindu	nemenda	og	einfalt	 að	 fara	 yfir	

verkefnin.	Sömuleiðis	getur	slík	kennsluaðferð	haft	ókosti	með	í	för,	sem	dæmi	að	nemendur	
geti	með	slembilukku	rambað	á	rétt	svör	án	þess	að	vera	fullkomlega	meðvitaðir	um	hvað	þeir	

eru	á	fást	við.	Þeir	sjá	jafnvel	mynstur	í	svörum	sínum	og	auðvelt	er	að	apa	upp	eftir	öðrum	og	

fylla	inn	í	eyður.	Einnig	getur	vinnubókarformið	verið	takmarkandi	þar	sem	búið	er	að	ákveða	
svarformið	fyrirfram,	t.d.	línufjöldalengd	og	fjölda	svarmöguleika	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	

Ég	 tel	 þó	 að	 með	 tilkomu	 rafrænu	 vinnubókarinnar	 myndist	 meiri	 sveigjanleiki	 og	 þar	 af	

leiðandi	útilokast	ókostirnir.	Í	rafbókinni	geta	nemendur	valið	textastærð,	breytt	og	bætt	og	
átt	við	hönnunina	þannig	að	þeir	geti	með	sem	bestu	móti	aðlagað	formið	eftir	sínum	svörum.	

Einnig	eru	verkefni	bókarinnar	ekki	þannig	að	það	sé	eitt	rétt	svar	og	hefur	í	raun	ekkert	upp	á	

sig	að	apa	upp	eftir	öðrum.	Þetta	er	einstaklingsverkefni	þar	sem	nemendur	eru	að	svara	út	

frá	 eigin	 tilfinningum	 og	 upplifunum.	 Rafbókin	 inniheldur	 einnig	 verkefni	 sem	 hvetja	 til	

myndrænnar	tjáningar	og	að	tengja	námsefnið	við	tónlist.	Flokkast	þær	aðferðir	undir	innlif-

unaraðferðir	og	tjáningu	samkvæmt	Litrófi	kennsluaðferðanna	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).		

Tilgangurinn	með	þankahríðinni	 sem	ég	nefndi	hér	að	 framan	er	að	vekja	nemendur	 til	

umhugsunar	um	tilfinningahugtökin	sem	þeir	koma	til	með	að	fást	við.	Með	þeirri	aðferð	geta	
þeir	fengið	að	segja	hvað	þeir	telja	að	orðin	þýði,	hlustað	á	jafningja	sína	tjá	sig	og	myndað	sér	

skoðun	í	framhaldi.	Þankahríðinni	lýkur	svo	með	því	að	kennarinn	útskýrir	hugtakið	svo	öruggt	
sé	að	nemendurnir	viti	við	hvað	þeir	eru	að	fást	þegar	vinnubókarvinnan	hefst.	Verkefnin	 í	
vinnubókinni	eru	svo	til	þess	fallin	að	hjálpa	nemendunum	að	meðtaka	hugtökin	og	festa	þau	

í	minni.	Til	þess	eru	notaðar	fjölbreyttar	aðferðir	því	vitað	er	að	engin	ein	aðferð	virkar	fyrir	
alla.	Þess	vegna	eru	til	dæmis	verkefni	sem	reyna	á	samvinnu,	myndræna	tjáningu,	tengsl	við	

tónlist	o.s.frv.	Með	þeim	hætti	ætti	skilningur	á	hugtökunum	að	aukast	og	þar	með	er	hægt	að	
byggja	 ofan	 á	 þann	 skilning.	 Verkefni	 líkt	 og	 þau	 sem	 nefnd	 voru	 í	 kafla	 4.3	 Uppbygging	
rafbókarinnar	útskýra	betur	hvaða	verkefni	stuðla	að	eflingu	tilfinningalæsis,	t.d.	þau	verkefni	

þar	 sem	nemendum	býðst	 að	hugsa	um	eitthvað	 skipti	 sem	þeir	 hafa	 séð	einhvern	 annan	

upplifa	tilfinningarnar	og	hugsa	um	hvernig	þeim	leið	þá.	Hvernig	þeir	sjálfir	upplifa	tilfinningar	

og	hvernig	líkami	þeirra	bregst	við,	svo	dæmi	séu	nefnd.	

Auk	 kveikjunnar	 þankahríðar	 eru	 til	 fjölmargar	 tegundir	 af	 kveikjum.	 Í	 kennsluleiðbein-

ingunum	koma	 fram	þessar	kveikjur:	að	höfða	 til	 reynslu	nemenda,	markvissar	 spurningar,	

þankahríð,	myndbönd,	athyglisleikur,	efni	úr	fjölmiðlum,	frásögn	og	klípusaga.	Sú	síðastnefnda	
er	mjög	áhrifarík	kveikja	sem	nýtist	sérstaklega	vel	 í	kennslu	samfélagsgreina.	Þá	er	átt	við	

óútkljáða	sögu	þar	sem	einstaklingar	standa	frammi	fyrir	ákveðnu	vandamáli,	erfiðri	ákvörðun	

eða	öðru	efni	sem	þarfnast	lausnar	þar	sem	margir	möguleikar	koma	til	greina.	Það	kemur	svo	
í	hlut	nemendanna	að	útkljá	söguna	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Sú	kveikja	er	nýtt	í	verkefni	

sem	 snýr	 að	 reiði	 í	 námsefninu.	 Það	 getur	 reynst	 nemendum	 vel	 að	 hafa	 þjálfað	 sig	 sem	
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þátttakanda	 í	 umræðum	 um	 álitamál	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 takast	 á	 við	 umræður	 úti	 í	

samfélaginu.	Með	þeirri	þjálfun	er	nemandinn	betur	í	stakk	búinn	að	mynda	sér	skoðun	með	
eða	á	móti	og	getur	nýtt	sér	gagnrýna	hugsun	til	að	sjá	ólíkar	hliðar	málsins.	Í	slíkri	þjálfun	er	

gott	að	notast	við	klípusögur	til	að	vekja	nemendur	til	umhugsunar,	en	með	þeim	hætti	gefst	

þeim	tækifæri	á	að	tengja	við	raunverulega	atburði	og	auk	þess	að	mynda	sér	svo	í	framhaldi	
skoðun	 á	 málinu	 (Claire	 og	 Holden,	 2007).	 Mikilvægt	 er	 að	 þjálfa	 þessa	 færni	 í	 öllu	

tilfinninganámi,	því	slíkar	æfingar	krefjast	þess	að	nemandi	geti	sett	sig	í	spor	annarra,	sýnt	

samkennd.	Slík	þjálfun	eykur	færni	í	samskiptum	sem	er	mikilvægur	liður	í	tilfinningalæsi.		

Í	kennsluleiðbeiningunum	er	ein	blaðsíða	tileinkuð	þeim	atriðum	sem	kennurum	ber	að	

hafa	 í	 huga	 við	 kennslu	 námsefnisins.	 Þar	 er	 stuttlega	 farið	 yfir	 að	 tilfinningar	 geti	 verið	

viðkvæmar	og	því	þarf	að	sýna	nærgætni	þegar	fengist	er	við	þær.	Einnig	er	kennarinn	minntur	

á	að	allar	tilfinningar	eigi	rétt	á	sér	og	því	beri	að	forðast	að	flokka	tilfinningar	sem	jákvæðar	
og	 neikvæðar.	 Sömuleiðis	 er	 tekið	 fram	 að	 tilfinningar	 geti	 stundum	 verið	 afleiðing	 af	

jaðarsetningu.	Það	að	tilteknum	hóp	samfélagsins	sé	ýtt	út	á	 jaðar	þess	er	 ferli	sem	kallast	

jaðarsetning	 (Hinsegin	 frá	Ö	 til	A,	e.d.).	Það	er	óumflýjanlegt	að	nemendur	sem	upplifa	sig	

jaðarsetta	upplifi	neikvæðar	tilfinningar	vegna	þess.	Námsefni	sem	fæst	við	tilfinningar	gæti	
þannig,	ef	ekki	er	farið	vandlega	með,	ýtt	undir	þessa	tilhneigingu	jaðarsetningar.	Þess	vegna	

er	lagt	til	að	kennarar	afli	sér	upplýsinga	áður	en	farið	er	út	í	kennslu	efnisins.	Að	lokum	er	
tekið	fram	að	námsefnið	hafi	ekki	þann	tilgang	að	koma	í	veg	fyrir	að	starfsfólk	skólans	hlúi	að	
tilfinningavanda	sem	nemandinn	gæti	upplifað	í	skólanum	með	því	að	vísa	nemandanum	á	að	

vinna	í	bókinni.	Þess	í	stað	sé	tilgangurinn	að	fræða	nemendurna	um	sínar	tilfinningar	og	gera	
þá	þar	með	reiðubúnari	til	að	takast	á	við	tilfinningarnar	þegar	þær	koma	upp.				
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6 Lokaorð	

Mikilvægt	er	að	mennta	börn	um	tilfinningar	á	öllum	skólastigum.	Að	börn	fái	slíka	kennslu	
hefur	sýnt	sig	að	skilar	betri	 líðan,	bættum	námsárangri	og	því	að	börnum	vegnar	almennt	

betur	í	lífinu.	Þó	skortir	slíka	kennslu	innan	íslenskra	grunnskóla	og	ekki	er	nægilega	skýrt	hvar	

slíkri	fræðslu	hefur	verið	markað	pláss	í	skólastarfinu.	Það	er	því	mikilvægt	að	verkefni	líkt	og	
þetta	 dragi	 fram	 þær	 staðreyndir	 og	 veiti	 þeim	 athygli	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 leggi	 sitt	 að	

mörkum	við	að	færa	skólunum	aukið	efni	sem	hægt	er	nýta	í	tilfinninganámi.		

Líkt	og	kemur	fram	í	inngangi	greinargerðarinnar	er	markmið	verkefnisins	Tilfinningalæsið	

mitt	þróun	námsefnis	í	formi	rafbókar	sem	hefur	þann	tilgang	að	efla	tilfinningalæsi	barna	á	

skilvirkan	 hátt.	 Hvort	 kalla	 eigi	 þá	 tilfinningafærni	 sem	 hlýst	 af	 tilfinninganámi	 og	 notkun	

þeirrar	bókar	sem	aukna	tilfinningagreind,	tilfinningalæsi	eða	ferli	félags-	og	tilfinninganáms	

er	ekki	endilega	aðalatriðið.	Samantekt	á	þeim	fræðum	sem	liggja	að	baki	þeim	hugtökum	ber	
með	sér	að	allar	hafi	þær	margt	til	málanna	að	leggja,	byggi	á	veigamiklum	rannsóknum	og	

endurspegli	í	grófum	dráttum	sömu	grundvallarhugsun.		

Það	er	mín	upplifun	að	ef	fólki	líður	vel,	er	meðvitað	um	sínar	tilfinningar	og	kann	að	vinna	

með	þær	fyrir	sjálfa	sig	og	í	samskiptum	við	aðra	gengur	einhvern	veginn	allt	annað	í	lífi	þeirra	
betur.	 Oft	 þegar	 hallar	 undan	 fæti	 hjá	 fólki	 á	 hinum	 ýmsu	 sviðum	 lífsins	má	 rekja	 það	 til	

tilfinningavandamála	 sem	 ekki	 hefur	 verið	 tekist	 á	 við,	 fólk	 er	 jafnvel	 ekki	 meðvitað	 um	
vandamálin	ásamt	því	að	skorta	samskiptafærni.	Þá	finnst	mér	áberandi	hjá	börnum	sem	ég	
hef	kennt	að	tengja	má	hegðun	og	árangur	þeirra	í	skólanum	við	tilfinningalíðan.	Ég	er	þeirrar	

skoðunar	að	tilfinningar	hafi	áhrif	á	allt	sem	við	gerum	í	lífinu,	því	meiri	kennslu	sem	við	fáum	
um	þær	er	betur	stuðlað	að	aukinni	tilfinningafærni	sem	skilar	sér	í	aukinni	velgengni	á	öllum	
sviðum	fyrir	okkur	sjálf	og	í	samskiptum	við	aðra.	Því	finnst	mér	mikilvægt	að	gera	ekki	lítið	úr	

slíkri	 fræðslu	 innan	 skólanna,	 ekki	 gefa	 sér	 það	 að	 hún	 sé	 samtvinnuð	 öllu	 öðru	 námi	 og	

grunnskólar	verða	að	vera	meðvitaðir	um	að	gefa	tilfinninganámi	fastan	og	öruggan	stað.	Er	
það	 von	 mín	 að	 aukning	 verði	 á	 slíku	 markvissu	 námi	 á	 næstu	 árum	 og	 að	 rafbókin	

Tilfinningalæsið	mitt	og	kennsluleiðbeiningar	sem	henni	fylgja	muni	verða	liður	í	slíku	námi.		
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