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Ágrip 

Menntun er þýðingarmikil einstaklingum og samfélaginu öllu í heild. Skólinn gegnir því 

mikilvægu hlutverki með að veita börnum þekkingu og undirbúa þau undir það að verða 

umhyggjusamir og ábyrgir einstaklingar. Til þess að ná settu marki getur verið farsælt að 

beina athyglinni með kerfisbundnum hætti að lífsleikni, að félags- og tilfinningafærni 

nemenda.   

Meistaraverkefni þetta fjallar um rannsókn í tengslum við lífsleikni. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna viðhorf kennara til lífsleiknikennslu í grunnskólum landsins og skilja 

og öðlast þekkingu á stöðu hennar í skólum. Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta er 

fræðileg umfjöllun um greinina lífsleikni, tengsl við aðalnámskrá og fjallað er um fræðimenn 

sem tengjast lífsleikni. Í seinni hluta er gerð grein fyrir eigindlegri og megindlegri rannsókn á 

stöðu lífsleiknikennslu í grunnskólum, en sú grein er hluti af samfélagsgreinum. 

Rannsóknarspurningin, sem rannsóknin er unnin út frá, er: Hvert er viðhorf kennara til 

lífsleiknikennslu í grunnskólum?  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á svörum kennara við spurningalista, sem var 

sendur út, og einnig á áhorfi og viðtölum við lífsleiknikennara. Sendur var spurningalisti á 

tuttugu grunnskóla landsins og voru lífsleiknikennarar við þá skóla beðnir að svara honum. 

Þátttakendur voru valdir með tilviljunarúrtaki þar sem allir skólar landsins, sem eru 169 að 

tölu, voru settir upp í ákveðið forrit og voru dregnir út 20 skólar, tilviljunarkennt. Gagnaöflun 

fór fram í október 2019. Í eigindlega hlutanum var valið úrtak, framkvæmd var 

vettvangsathugun þar sem höfundur fylgdist með kennslu og tók viðtöl við lífsleiknikennara. 

Gagnaöflun fór fram í febrúar 2020 í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Höfundur vonar að niðurstöður geti nýst í uppbyggingu á lífsleiknikennslu og þróun 

hennar.  
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Abstract 

Cultivating Kindness – Which attitudes do teachers hold towards life skills education in 

Icelandic primary schools?   

Education is profoundly significant to individuals as well as the community as a whole. The 

school serves an important role in equipping children with knowledge and preparing them to 

become responsible and caring individuals. To fulfill that role it can be efficacious to focus 

systematically on student’s life skills, social and emotional. 

This M.Ed. thesis is based on the author’s research regarding life skills. The purpose of this 

research was to explore teacher’s attitude toward life skills education in Icelandic primary 

schools and to understand and acquire knowledge on its status in the aforementioned 

schools. This thesis is in two parts. The first part is an academic research on the subject of 

life skills, on its association with the national curriculum as well as a review of scholars of life 

skills. The second part will disclose the qualitative- and quantitative research on the status of 

life skills education in primary schools, that subject is within the subject of social studies. The 

research question on which the research is based is: “Which attitudes do teachers hold 

towards life skills education in primary schools?” 

These research findings are based on answers given by teachers to a questionnaire, 

which was sent out to randomly selected schools, along with an observation of- and an 

interview with life skill teachers. A questionnaire was sent out to 20 Icelandic primary 

schools with the request that their life skills teachers participate. The participating schools 

were selected by simple random sampling where all Icelandic primary schools are the 

population, 169 schools. They were set up in a program which selected 20 schools randomly. 

Data gathering took place in October 2019. In the qualitative part of the research a 

convenience sample was used. On field research was conducted where the author observed 

life skill classes being taught along with in-depth interviews with the teachers of the classes. 

Data gathering took place in February 2020 in two primary schools in the capital region. 

The author hopes that his findings will prove useful to the construction of life skills 

education and its development. 
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1 Inngangur  

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, leggur áherslu á að menntun barna feli í sér að 

lífsleikni sé höfð að leiðarljósi í skólastarfi, að reynt sé að byggja upp sjálfstraust nemenda og 

efla félagsfærni þeirra alla þeirra skólagöngu. Slíkt stuðli að velgengni þeirra og falli undir 

skilgreiningu á gæðamenntun (UNICEF, 2003). Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) tekur í 

sama streng og bendir á að lífsleikni geti aukið getu einstaklinga til að taka upplýstar 

ákvarðanir, til að geta leyst vandamál, notað gagnrýna og skapandi hugsun og tjáningu, 

myndað heilbrigð sambönd við aðra og fundið til samkenndar með öðrum (WHO, 2003).  

Lífsleikni hefur verið skilgreind sem námsgrein í skólum allt frá árinu 1999. Hún er í 

stöðugri þróun í skólum en virðist eiga erfitt uppdráttar og ekki njóta þeirrar virðingar sem 

hún á skilið (Aldís Yngvadóttir, 2010, bls. 20). Mig langar í meistaraverkefni mínu til þess að 

fræðast um hvað veldur þessu virðingarleysi greinarinnar og skoða hvort hægt sé að snúa 

blaðinu við og efla lífsleiknikennslu í skólum með það í huga að byggja upp sterka, ákveðna, 

ljúfa og jákvæða einstaklinga.  

Markmiðið með verkefni mínu er að varpa ljósi á stöðu lífsleiknikennslu í grunnskólum 

hér á landi. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 varð lífsleikni hluti af samfélagsgreinum, greinin 

er því kennd með öðrum greinum sem falla undir samfélagsgreinar. Samfélagsgreinar er heiti 

yfir fjölbreyttar námsgreinar sem eru flokkaðar á mismunandi vegu eftir skólastigum. 

Samfélagsgreinar eru kenndar á öllum stigum grunnskólans. Í þessari ritgerð er farið yfir 

hverjar þær greinarnar eru og hvernig áherslur hafa breyst. Samfélagsgreinar hafa það 

markmið að ýta undir skilning nemenda á hugsjónum og hugmyndum sem liggja til 

grundvallar viðhorfum okkar til auðlinda, umhverfis, sögu og menningar. Samfélagsgreinar 

gera nemendum kleift að nálgast samfélagsleg og siðferðileg álitamál með samræðu og láta 

afstöðu sína mótast af rökum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Áhugi minn á lífsleikni hefur verið mikill eftir að ég fór í vettvangsnám í kennaranámi 

mínu og sá að lífsleiknikennsla í þeim skóla, sem ég kenndi í, var af skornum skammti. Það 

vakti áhuga minn á að rannsaka hvernig lífsleiknikennslu væri háttað almennt í skólum hér á 

landi. Ég fór að rifja upp námsár mín í grunnskóla, hvernig lífsleiknikennslan var og hvað 

hefði breyst í lífsleiknikennslu frá þeim tíma. Á grunnskólaárum mínum var lífsleiknikennsla 

lítil, örfáar kennslustundir og einungis bóklegar. Ég hefði viljað fá mun betri fræðslu, jafnvel 
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með kennsluaðferðum leiklistar, þar sem tekin eru fyrir ákveðin viðfangsefni. Hlutverkaleikur 

getur verið öflugt afl og hjálpað nemendum að verða betur  undirbúnir fyrir lífið sem bíður 

þeirra eftir grunnskóla. Einnig hefði verið gott að fá umræðu tekna frá ólíkum sjónarhornum.  

Ég man vel eftir kennslu í kynfræðslu frá mínum grunnskólaárum en hún var í mýflugumynd. 

Mér og samnemendum mínum fannst hún því miður ekki nægileg og kennd allt of sjaldan, 

henni – ásamt öðru sem fellur undir lífsleikni – hefði mátt gera miklu betri skil.  

Áhugavert er að skoða hvort lífsleikni fái nú á dögum sinn sess innan samfélagsgreinanna 

þar sem margar greinar falla undir samfélagfræði, þar á meðal landafræði, trúarbragðafræði, 

saga og þjóðfélagsfræði. Einnig er gagnlegt að fá upplýsingar um hvernig lífsleiknikennslu er 

háttað, hvaða þættir eru teknir fyrir innan lífsleikninnar. Til að afla þessara upplýsinga var 

spurningalisti sendur til lífsleiknikennara með spurningum þar að lútandi. Vonandi varpa svör 

kennara ljósi á stöðu greinarinnar í dag. 
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2 Lífsleikni 

Lífsleikni ber enska heitið „life skills“, en lífsleikni felur í sér getu fólks til að aðlaga sig að 

öðruvísi aðstæðum og geta breytt á góðan hátt. Þessi geta gerir fólki kleift að takast á við 

mismunandi kröfur og áskoranir í daglegu lífi (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004).  

Lífsleikni byggist á hugmyndum ólíkra fræðigreina eins og sálfræði, heimspeki, siðfræði, 

menntunarfræði og félagsfræði. Þegar horft er á sögu lífsleikninnar þá er hún ekki ný af 

nálinni. Í margar aldir hafa siðfræði og sjálfsþekking verið viðfangsefni menntunar. Helstu 

siðferðisgildi okkar byggjast meðal annars á hugmyndum grísku heimspekinganna Platóns og 

Aristótelesar sem voru uppi fyrir Krists burð. Einnig má nefna þróun tilfinninga hjá mönnum 

og dýrum sem Charles Darwin fjallar um í bók frá síðari hluta 19. aldar.  

Árið 1904 báðu fræðsluyfirvöld í París sálfræðinginn Alfred Binet og samstarfsmenn hans 

um að útbúa tæki til að mæla og úrskurða um hvaða nemendur í fyrstu bekkjum barnaskóla 

voru í hættu að ná ekki ákveðnum árangri. Nokkrum árum síðar tóku Bandaríkjamenn upp 

mælitækið og notkun þess breiddist út ásamt hugmyndinni um að til væri eitthvað sem má 

kalla „greind“ sem væri hægt að mæla með einni tölu, svokallaðri greindarvísitölu. Lengi 

hefur verið deilt um það að hægt sé að mæla greind með einni tölu. Um það bil áttatíu árum 

síðar véfengdi Howard Gardner (2011), prófessor við Harvard háskóla, þessi mælitæki. 

Gardner setti sínar hugmyndir fram um að til væru allavega sjö grunngreindir og síðar bætti 

hann við þeirri áttundu. Greindirnar átta eru: Málgreind en hún er hæfileiki til að geta haft 

áhrif með orðum, bæði skriflega og munnlega; rýmisgreind er hæfileiki til að skynja 

nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að skapa upp á nýtt þessa skynjun; 

rök- og stærðfræðigreind er sá hæfileiki að geta notað tölur á árangursríkan hátt og hugsað 

rökrétt; líkams- og hreyfigreind, er hæfileiki til að nota allan líkamann við að tjá tilfinningar 

og hugmyndir; tónlistargreind er hæfileiki til að skynja og meta gæði tónlistar og skapa og tjá 

mismunandi tónlist; samskiptagreind er hæfileiki til að greina og skilja skap, fyrirætlanir, innri 

hvöt og tilfinningar annarrar manneskju; sjálfsþekkingargreind er hæfni til að starfa og lifa á 

grunni þeirrar þekkingar; og loks er það umhverfisgreind sem er færni í að flokka og þekkja 

ýmsar tegundir úr jurta- og dýraríkinu í sínu eigin umhverfi (Armstrong, 2011).   

Í lífsleiknikennslu er oftar en ekki horft til þess að hver og einn einstaklingur átti sig á hvar 

styrkleikar hans liggja og má þá tengja kennslu við greindarkenningu Howard Gardners. Í 
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lífsleikni er unnið mest með samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind en þær eru stór hluti 

af lífi nemenda og nauðsynlegt er fyrir þá að þekkja sínar greindir, jafnt veikleika sína sem 

styrkleika.  

Þróunarvinna  fór fram á árunum 1974 til 1984 á vegum menntamálayfirvalda sem snérist 

um það að námsgreinar eins og saga og landafræði væru samþættar undir einn hatt, 

samfélagsgreinar. Lögð var áhersla á að efla vitsmuna- og félagsþroska og einnig félagslega 

leikni og ábyrgð nemenda. Samfélagsgreinar byggja á kenningum þroskasálfræðinnar, til að 

mynda hugmyndunum svissneska sálfræðingsins Jeans Piaget um vitsmunaþroska og 

bandaríska sálfræðingsins Lawrence S. Kohlberg um siðgæðisþroska. Það var þörf á að auka 

forvarnarstarf í skólakerfinu í kjölfar þess að þjóðfélagsbreytingar voru orðnar hraðar, en 

þær  leiddu til dæmis til ýmissa vandamála og erfiðleika hjá börnum og unglingum. Af þeirri 

ástæðu var í skólakerfinu lögð áhersla á að efla siðgæðisþroska – einmitt í gegnum 

lífsleiknikennslu (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) nefnir í bók sinni Virðing og umhyggja að mikilvægt sé að 

hlúa að hæfni barna og unglinga til að setja sig í spor annarra. Máli sínu til stuðnings vitnar 

hún í gullnu regluna: „Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim 

gjöra.“ Gullna reglan er siðalögmál sem má finna í ýmsum trúarbrögðum eins og kristni, íslam 

og Búddatrú. Leiða má að því líkum að þetta siðalögmál eigi einnig heima í lífsleikni. Æskilegt 

er að bæði börn og fullorðnir læri að setja sig í spor annarra og sýni öðrum virðingu. Sigrún 

(2007) nefnir jafnframt að hæfnin til að setja sig í spor annarra þróast hjá börnum og 

unglingum en hana megi efla með umfjöllun og ýmsu persónulegu, tilfinningalegu, 

samfélagslegu og siðferðilegu efni. Að mati Sigrúnar verður einstaklingur, sem bætt hefur við 

sig reynslu, þroska og aldri, mun færari að skoða mál frá öðru sjónarhorni en sínu eigin, hann 

verður einnig færari í að lifa sig inn í heim annarra og sjá aðstæður þeirra og afstöðu í ljósi 

þekkingar þeirra, reynslu, bakgrunns og tilfinninga.  

Lýðræðislegt gildismat á sér stað í öllum námsgreinum en samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla eru samfélagsgreinar, þar með talin lífsleikni, kjölfesta þekkingar á 

mannréttindum og lýðræði og viðhorfa til sömu þátta. Ekki er hægt að móta lýðræðislegt 

gildismat nema allar námsgreinar og öll námssvið séu notuð til þess. Mannréttinda- og 

lýðræðismenntun byggist á gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins. 

Jafnrétti er fyrirferðarmikill hluti lífsleiknikennslu en tilgangur jafnréttismenntunar er að gera 
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öllum kleift að þroskast á sínum eigin forsendum, byggja upp sína eigin hæfileika og lifa sínu 

lífi. Um leið taka þeir þátt í og axla ábyrgð í frjálsu samfélagi í anda víðsýnis, skilnings, 

jafnréttis, umburðalyndis og friðar. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á að í  

skólastarfi eigi allir að taka þátt í að búa til samfélag þar sem jafnrétti og réttlæti ráða ríkjum. 

Jafnréttismenntun snýst um að hafa gagnrýna skoðun á ákveðnum hugmyndum í 

samfélaginu og stofnunum þess með það að markmiði að kenna börnum og ungmennum að 

geta greint þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Enn fremur er bent á í aðalnámskrá (2011) að á öllum 

skólastigum eigi að fara fram jafnréttismenntun þar sem fjallað er um hvernig margir þættir 

eins og búseta, aldur, kyn, kynhneigð, fötlun, lífsskoðanir, litarháttur, stétt, menning, 

trúarbrögð og fleira  getur skapað forréttindi eða mismunun í lífi fólks. Í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt karla og kvenna standa skýr ákvæði um að nemendur skuli á öllum 

skólastigum fá fræðslu um jafnréttismál þar sem til dæmis er lögð mikil áhersla á að 

undirbúa bæði kynin undir þátttöku þar sem þau eru jöfn í samfélaginu, eins og í atvinnu- og 

fjölskyldulífi (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008).  

 

2.1 Lífsleikni og aðalnámskrá grunnskóla 

Nú á tímum er stanslaust minnt á þörfina á að rækta samskiptahæfni barna og unglinga, 

siðferðiskennd þeirra og borgaravitund. Þar sem hnattvæðing er að aukast er stöðugt minnt 

á þessa þörf í samfélagi þjóða. Virðing og umhyggja er lykill að gefandi og þroskandi 

samskiptum. Þær eru einnig undirtónninn í að móta réttlát og umhyggjusöm samfélög. Þessi 

tvö gildi tengjast einnig öðrum gildum eins og vináttu og trausti, ábyrgð og samlíðan, 

umburðarlyndi og tillitssemi, góðvild og væntumþykju, réttlæti og kærleika (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Allir þessir þættir falla undir lífsleikni.  

Bandaríski heimspekingurinn, John Dewey, taldi að virk reynsla, áhugi, eigin athugun og 

könnun, samfeldni í vinnubrögðum og þroski væru aðalatriði sem þarft er að hafa í huga í 

kennslu- og menntunarfræðum. Samkvæmt hugmyndum Dewey átti skóli ekki einungis að 

vera endurspeglun á samfélaginu, hann átti einnig að stuðla að breyttum hugsunarhætti og 

viðhorfum þannig að vonandi yrði samfélagið betra einn daginn (Dewey, 1994).  
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Samkvæmt almenna hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru samfélagsgreinar kenndar 

í 1.–4. bekk 580 mínútur á viku, í 5.–7. bekk er kennt 600 mínútur á viku, og í 8.–10. bekk eru 

það 360 mínútur á viku. Heildartími, sem á að fara í samfélagsgreinakennslu, er 1.540 

mínútur á viku eða 11,46% af vikulegum heildarkennslutíma. Þar sem margar greinar falla 

undir samfélagsgreinar er álitamál hve margar mínútur lífsleikni á að fá innan þessa tíma. 

Lífsleikni er afar mikilvæg til að styrkja áræði á skapandi hátt, hlutverk, ábyrgð, sjálfsmynd og 

frumkvæði nemenda þegar þeir standa frammi fyrir stórum spurningum sem varða 

reynsluheim, hugarheim og félagsheim þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í samfélagsgreinahluta í aðalnámskrá grunnskóla undir greinasviði (2013) tengjast 

hæfniviðmið þeirra grunnþáttum menntunar og er þeim skipt í þrjá flokka sem voru nefndir 

hér að ofan en þeir eru reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur. Undir þessum flokkum 

má finna hæfniviðmið sem tengjast lífsleikni. Undir reynsluheimi er: siðferði, gildi, lýðræði, 

kynjafræði, menningarlæsi og fjármálalæsi. Í hugarheimi má finna: persónumótun, 

sjálfsvitund, siðgæðisvitund, gildismat, velferð og heilbrigði, staðalmyndir, réttsýni, frelsi, 

ábyrgð, manngildi, jafnrétti, lífsviðhorf, samhygð, tilfinninganæmi, gagnrýnin hugsun, 

fyrirmyndir, sköpun, framsýni, ígrundun og tjáningu. Að lokum má sjá í félagsheimi: 

félagsvitund, umburðarlyndi, borgaravitund, borgaralegar skyldur, samfélagsreglur, 

kynheilbrigði, jafnrétti, félagsfærni, réttlæti, virðingu, mannréttindi, velferð og umhyggju, 

vináttu, sáttfýsi, lýðræði, samræðu, ofbeldi, tjáningu, miðlun, gagnrýna hugsun, leik og 

sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í greininni Ruslakista eða raunhæf menntun?, sem skrifuð er af Aldísi Yngvadóttur (2010), 

má sjá að kennurum finnst lífsleikni ekki vera gert hátt undir höfði í skólastarfi. Aldís hefur 

eftir kennurum að lífsleiknitímar „eru ekki nýttir sem skyldi og virðast oft vera hálfgerðar 

ruslakistur“. Þessi orð eru umhugsunarefni. Hvers vegna eru lífsleiknitímar ekki nýttir sem 

skyldi? Er lífsleiknikennsla ekki tekin nægilega alvarlega í grunnskólum? Grein Aldísar er 

einkar áhugaverð og ýtir undir það að kanna lífsleiknikennslu betur. Hvernig er 

lífsleiknikennslu háttað í skólum? Hvernig er lífsleikni kennd? Og hvaða markmið eru sett í 

tengslum við kennslu í lífsleikni?  

Breski fræðimaðurinn Ian Morris (2012) telur að menntun eigi að snúast um það hvernig 

eigi að lifa lífinu á farsælan hátt. Hann bendir á að nauðsynlegt sé að fjalla um tilfinningar í 

skólastarfi, að sú geta að láta tilfinningar sínar í ljós sé stór þáttur í félagslegri færni 
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nemenda. Hann talar einnig um að ungt fólk eigi að vera fært um að gefa tilfinningum nafn, 

þegar þær koma fram, og það eigi að geta tengt líkamleg og andleg einkenni við tilteknar 

tilfinningar og hugarástand hjá sjálfum sér og öðrum. Bandaríski sálfræðingurinn Daníel 

Goleman (2000, bls. 234–235) er á sama máli; hann telur að hæfni barna á tilfinningasviðinu 

fari hnignandi. Heldur hann því fram að álag frá umhverfinu sé orðið of mikið, nemendur 

eiga erfiðara uppdráttar nú en áður, skortur er á festu, oft vantar ró í heimilislíf nemenda og 

þess vegna sé enn mikilvægara nú en áður að fjalla um tilfinningar. Uppeldishlutverk skóla er 

því töluvert þegar litið er til þess að efla þarf og styrkja félagslega og tilfinningalega hæfni 

nemenda og auka getu þeirra til þess að takast á við lífið.  

Martin Seligman, bandarískur sálfræðingur, vill leggja áherslu á jákvæðni í skólastarfi 

(Morris, 2012). Hann segir að þegar einstaklingar eru jákvæðir séu þeir líklegri til að sjá betur 

það sem er í kringum þá og séu hæfari til að raða saman upplýsingum og sjá tengingar milli 

hugmynda en þegar þeir séu neikvæðir. Það virðist vera svo að þegar neikvæðni á í hlut þá 

lokast fyrir skapandi hugsun (Morris, 2012). Góð lífsleiknikennsla getur þar væntanlega 

komið að góðum notum. 

Umtalsverð áhersla hefur verið lögð á að skapa jákvæðan skólabrag í skólastarfi 

undanfarin ár. Áherslurnar koma skýrt fram í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla til dæmis í 

almenna hlutanum (2011). Í jákvæðum skólabrag felst, að mati Guðfinnu Gunnarsdóttur 

(2015), að leggja rækt við uppbyggileg samskipti meðal nemenda, byggja upp heilbrigða 

sjálfsmynd þeirra, efla félagsleg tengsl þeirra, öryggi, jafnrétti og lýðræði. Í lífsleiknikennslu 

skapast oft tækifæri til að efla þessa þætti. Í skólastarfi er nauðsynlegt að reyna að skapa 

vettvang þar sem nemendur fá að styrkja samskiptahæfni sína og lýðræðisvitund þannig að 

þeir fái að tjá skoðanir sínar (Margrét Héðinsdóttir, Fanney Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). 
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2.2 Hvernig hefur Aðalnámskrá grunnskóla þróast í tengslum við 

samfélagsgreinar? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 kemur fram að almenn menntun eigi að byggja upp 

einstaklinga þannig að þeir átti sig betur á sinni samfélagslegri stöðu og geti tengt þekkingu 

sína og færni við umhverfi og daglegt líf. Þessar skyldur skólans falla meðal annars undir 

hugtakið lífsleikni og miða að því, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf 

í lýðræðislegu þjóðfélagi og hjálpa þeim að fá dýpri skilning á samfélagi sínu og hlutverki 

einstaklingsins í því. Undir hugtakið lífsleikni falla einnig skyldur skólans til þess að stuðla að 

forvörnum gegn fíkniefnum og slysum og standa fyrir umferðarfræðslu. Einnig kemur fram í 

aðalnámskránni að í skólanámskrá eigi að koma fram lífsleikniáætlun, þ.e. hvernig skólinn 

hyggst skipuleggja lífsleikninám nemenda og standa að forvörnum. Samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá á lífsleikni að vera kennd í að minnsta kosti eina kennslustund á viku 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Segja má að lífsleikni hafi fengið byr undir báða vængi þegar auknar vinsældir um 

kenningar tilfinningagreindar og fjölgreindar komu til sögunnar. Mikill stuðningur við 

framgang lífsleiknikennslu kom frá félagasamtökum og stofnunum. Nefna má sem dæmi  

velheppnaða aðild félagasamtaka að lífsleikni til dæmis aðild Rauða kross Íslands sem gefur 

út námsefni um skyndihjálp og ofbeldisvarnir. Lionshreyfingin hefur einnig styrkt 

lífsleiknikennslu með margs konar hætti, t.d. má minnast á Lions-Quest-verkefnið sem 

beindist að útgáfu á kennsluefninu Að ná tökum á tilverunni. Þar er áhersla lögð á félags- og 

tilfinningalega hæfni nemenda. Einnig má nefna námsefnið Í sátt og samlyndi en þar er 

meginviðfangsefnið samskiptahæfni (Aldís Yngvadóttir, 2002). Loks má nefna Uppeldi til 

ábyrgðar en upphafsmaður þeirrar nálgunar er Diane Gossen frá Kanada (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Uppeldi til ábyrgðar snýst um það að 

einstaklingurinn geti tekið siðferðilegar og sjálfstæðar ákvarðanir um eigin hegðun þegar 

hann er laus undan skömmum, sektarkennd, væntingum eða hótunum og loforðum um 

verðlaun og að hann geti fengið tækifæri til að meta eigin lífsgildi. Geðlæknirinn William 

Glasser vann ötullega að því að þróa nýja nálgun við að hjálpa sjúklingum sínum, hann notaði  

samtalsaðferð. Um þessa aðferð kom út  bók árið 1965 sem kallaðist Reality Therapy. Í 

bókinni lýsir Glasser því hversu árangursrík aðferðin var. Hann ákvað því að færa hana yfir í 

skólakerfið og skrifaði bókina Gæðaskólinn (The Quality School) árið 1969. Hann telur að 
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ástæðan fyrir vanlíðan og slæmri hegðun sé að einstaklingurinn geti ekki uppfyllt grunnþarfir 

sínar á jákvæðan hátt. Hinar andlegu grunnþarfir hefur Glasser sett fram í fimm flokkum; til 

að einstaklingar geti orðið glaðir og andlega heilir þurfa þeir að uppfylla þessar þarfir en þær 

eru: 1) ást og umhyggja, 2) áhrifavald og stjórn, 3) frelsi og sjálfstæði, 4) gleði og ánægja, 5) 

öryggi og lífsafkoma (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Samevrópskt 

verkefni, sem kom út árið 2019 og heitir Upright, er nú í gangi í nokkrum völdum 

tilraunarskólum hér á landi. Markmiðið með verkefninu er að stuðla að vellíðan og koma í 

veg fyrir geðraskanir með því að byggja upp seiglu (e. resilience) meðal unglinga, fjölskyldna 

þeirra og starfsfólki skóla á sem heildstæðastan hátt. Upright samanstendur af fjórum 

meginþáttum og 18 undirþáttum. Meginþættirnir eru: núvitund, bjargráð, sjálfstraust og 

félags- og tilfinningahæfni (Tange og Ledetoug, 2019).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er sagt það sama um lífsleikni og kemur fram hér að 

framan, þ.e. að skyldur skólans falli undir hugtakið lífsleikni og skuli miða að því. Lífsleikni fær 

þó meira pláss í þessari námskrá heldur en þeirri sem kom út á undan. Í 1.–4. bekk á að 

kenna lífsleikni í 40 mínútur á viku. Þegar nemendur eru komnir í 5.–7. bekk og 8.–10. bekk 

fær lífsleikni 120 mínútur á viku (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006).  

Eins og nefnt var áður falla margar greinar undir samfélagsgreinar og er því álitamál hve 

margar mínútur lífsleikni fær innan þessa tíma. Engu að síður er þetta töluverð aukning á 

tímum sem falla undir lífsleiknikennslu; höfundur telur það af hinu góða. Segja má, 

samkvæmt aðalnámskrá (2011), að námsgreinin lífsleikni sé ætluð til að efla alhliða þroska 

nemenda svo að þeir geti ræktað með sér andleg verðmæti, byggt upp sálrænan styrk og geti 

þannig tekist á við margbreytileika lífsins. Það hlýtur því að vera mikilvægt að leggja góðan 

grunn hjá nemendum í lífsleikni þannig að fræði lífsleikninnar séu nýtt til að fjalla á 

uppbyggilegan og jákvæðan hátt um reynslu og lífssýn nemenda.  

2.3 Tengsl lífsleikni við grunnþætti menntunar 

Í sameiginlegum inngangskafla fyrir öll skólastig í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 greinasviði 

eru grunnþættir í íslenskri menntun skilgreindir. Grunnþættirnir eiga að vera leiðarljós í allri 

menntun og öllum starfsháttum grunnskóla. Þeir eiga að birtast í inntaki námsgreina og 

námssviða aðalnámskrár í öllu námsmati og í öllum skólanámskrám (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013).  
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Grunnþættirnir byggja á læsi á menningu, samfélag, náttúru og umhverfi þannig að 

ungmenni og börn geti lært að byggja sig upp líkamlega og andlega, geti bjargað sér í 

samfélaginu og unnið með öðrum. Grunnþættirnir eiga að snúast um framtíðarsýn, vilja og 

getu nemenda til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda sínu samfélagi, þróa það og 

breyta því (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Grunnþættirnir eru byggðir á skoðun, sem 

kemur fram í löggjöf um skóla, að bæði sé unnið að markmiðum sem eru samfélagsleg og 

þeim markmiðum sem snúa að menntun sérhvers einstaklings. Þeir eru miðaðir að 

samfélaginu og eiga þeir að byggja meira á lýðræði og jafnrétti og vinna að því að samfélagið 

fái fólk sem er vel menntað og heilbrigt, til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og 

einnig til þeirra starfa sem eru unnin í samtímanum. Grunnþættirnir (2013) eiga að 

undirstrika aðalatriðin í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í skólastarfinu öllu. Í 

skólastarfi þarf að meta hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám. 

Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast grunnþáttum menntunar en þeim er skipt í þrjá 

flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Í reynsluheimi er lögð áhersla á umhverfi, 

sögu, samfélag og menningu eða hæfni nemenda til að skilja veruleikann. Nefna má 

kynjafræði sem flokkast innan reynsluheims. Hugarheimur leggur áherslu á sjálfsmynd eða 

hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum; má þar nefna til dæmis jafnrétti, 

staðalmyndir, sjálfsvitund, heilbrigði og velferð, tjáningu og fleira. Að lokum má nefna 

félagsheim en innan hans skipta samskipti miklu máli. Þar er lögð áhersla á hæfni nemenda 

til að mynda og þróa tengsl sín við aðra. Í félagsheimi er unnið með jafnrétti, kynheilbrigði, 

leik og fleira (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

 Þegar skoðaðir eru grunnþættir  menntunar má sjá að lífsleikni skiptir töluverðu máli í 

skólum. Því er mikilvægt að komast að því hvernig lífsleikni, sem hluti af samfélagsgreinum, 

getur stutt við grunnþætti menntunar. Einstaklingar taka afstöðu til siðferðilegra álitamála 

og taka þátt í að móta lýðræðissamfélag. Í lýðræðisríki búa borgarar við mannréttindi og ráða 

öllum meiriháttar málum sínum. Manngildi og heilbrigði barna og ungmenna byggir á 

virðingu fyrir mannréttindum og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum. 

Gildismat, viðhorf og siðferði eru fyrirferðarmiklir þættir í lýðræðismenntun. 

Samfélagsgreinar og lífsleikni eru aðalatriði í þekkingu á lýðræði og mannréttinum. 

Lýðræðislegt gildismat er ekki mótað nema allar námsgreinar og öll námssvið séu notuð til 

þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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Guðmundur Heiðar Frímannsson (2018), prófessor í heimsspeki, telur að lífsleikni eins og 

hún er sett fram í aðalnámskrá sé siðferðileg, umfjöllunarefni og kjarni hennar sé 

siðfræðikennsla eða siðmennt þar sem ekki sé auðvelt að fjalla um siðvit, gagnrýna hugsun, 

sjálfsþekkingu og samskipti án þess að nota siðferðileg hugtök. Tengja má hugmyndir hans 

við grunnþættina heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, svo og við grunnþáttinn 

jafnrétti.  

Kristján Kristjánsson, siðfræðingur og prófessor (2001, bls. 81–104), er sammála 

Guðmundi Heiðari. Kristján hefur skoðað og rýnt í námsgreinina lífsleikni eins og henni er lýst 

í námskrám Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Hann líkir henni við þá námsgrein sem 

kallast á ensku „character education“, á íslensku mannkostamenntun. Kristján nefnir að 

lífsleikni sé ekki ný af nálinni, slóð hennar liggi allt til daga Platóns og Aristótelesar fyrir 2300 

árum þar sem sagt er: Skólanum ber skylda að styrkja innræti nemenda og ala þá upp „í 

góðum siðum“. Siðvitið skyldi á þessum tíma vega það sama ef ekki þyngra en bókvitið og 

verksvitið.  

Kristján (2001) telur að hugmyndafræðin á bak við lífsleikni í íslensku skólastarfi sé 

beinaber lífsleikni en hún tengist námi um tilfinningalega og félagslega þætti og mannrækt. 

Kristján (2001) telur að skipta megi lífsleikni í tvær ólíkar stefnur, beinabera lífsleikni (e. non-

expansive) og holdtekna lífsleikni (e. expansive). Beinaber lífsleikni snýst um það að til séu 

sameiginleg gildi eða dygðir sem allir menn telji að séu ásættanleg og eftirsóknarverð hvar 

svo sem þeir eru staddir í heiminum. Dæmi um ákveðnar dygðir eða ákveðin gildi eru til 

dæmis sjálfsvirðing, áreiðanleiki, samúð og sannsögli. Holdtekna lífsleiknin er þegar að 

ákveðin gildi eru einungis góð og gild á ákveðnum stöðum eða í ákveðnum hópum og taka 

mið af tíma, hún inniheldur siðferðilega afstæðishyggju. Segja má að beinabera lífsleiknin 

snúist um mannlegan þroska. Hugtakið á við um sérhverja stefnu sem boðar sammannlega 

inntakshyggju um ræktun persónulegra dygða og gilda hjá nemendum (Kristján Kristjánsson, 

2003, bls. 34). Velta má fyrir sér hvort beinabera lífsleiknin tengist ekki af fullum þunga 

grunnþættinum heilbrigði og velferð og grunnþættinum lýðræði og mannréttindi þar sem 

höfð er í huga velferð nemenda þegar lífsleiknin er kennd og um leið reynt að efla 

einstaklinginn í að takast á við líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Kristján (2002, bls. 55) 

skilgreinir lífsleikni, eins og hún er kennd í skólum núna, að hún sé ræktun persónulegra 

dygða, tilfinninga og athafna og segir lífsleikni snúast um að rækta siðvits- og siðferðisþroska. 
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 Undirbúningur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi með grunnþætti menntunar 

að leiðarljósi kallar á fjölbreyttar kennsluaðferðir í skólum sem taka mið af örum 

samfélagsbreytingum í þjóðfélaginu. Nemendur eyða stórum hluta æsku sinnar í skóla og því 

er mikilvægt að skapa skilyrði í skólastofum þar sem lögð er áhersla á að efla sjálfstraust 

nemenda og samheldni. Þannig eru nemendur undirbúnir undir félagslega, tilfinningalega og 

siðferðilega þátttöku í samfélaginu (Elias o.fl., 1997, bls. 1–3). Heimspekingurinn Nel 

Noddings (1997, bls. 10) bendir á að hver kennari sé siðmenntakennari, kennari sé alltaf 

fyrirmynd nemendanna og hefur áhrif á nemendur daglega. Hún telur að jafnvel þótt kennari 

telji sig ekki vera í þessu hlutverki sé hann það samt og þurfi hann því að hlúa að því eins og 

kostur er. Þetta hlýtur að tengjast fagmennsku kennarans að mínu mati, hvernig kennarinn 

setur fram námsefnið til þess að þroska og efla nemendur vitsmunalega og tilfinningalega. 

Fagmennska kennara snýr ekki einungis að afmarkaðri námsgrein heldur allri heildarmynd 

náms hjá nemendum.  

  

2.4 Tilfinningalegt uppeldi 

Með þeim fyrstu til að setja fram hugtakið tilfinningagreind voru sálfræðingarnir Peter 

Salovey og John D. Mayer sem báðir eru, þegar þetta er skrifað, prófessorar við háskólann í 

New Hampshire í Bandaríkjunum. Þeir telja að greind sé ekki byggð á því að vinna úr 

upplýsingum sem eru fullar af tilfinningum, heldur sé um að ræða ákveðna greind sem 

hjálpar mönnum að skilja og greina tilfinningar sínar og annarra (Salovey og Sluyter, 1997).  

Hugtakið tilfinningagreind fjallar sálfræðingurinn Daniel Goleman (1995) um í bók sinni 

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bókin kom út á íslensku árið 2000 

undir heitinu Tilfinningagreind (Goleman, 2000). Goleman byggir bók sína á rannsóknum 

annarra fræðimanna í sálfræði, læknisfræði og taugalífeðlisfræði. Hann skilgreinir 

tilfinningagreind þannig: Persónuleg færni sem felur í sér sjálfsvitund (að þekkja eigin 

tilfinningar), sjálfstjórnun (að geta stjórnað tilfinningunum sínum) og áhugahvöt (að hvetja 

sjálfan sig). Tilfinningagreind má því segja að sé hæfnin til að afla og nota upplýsingar sem 

eru tilfinningalegs eðlis, að finna til og bregðast við atburðum og aðstæðum. Sú hæfni er í 

huga hvers manns (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004).   
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Engin greind er mikilvægari í daglega lífinu en samskiptagreindin að mati Goleman 

(2000). Hann bætir við að þeir sem ekki búa yfir henni eigi erfitt með að taka réttar 

ákvarðanir, til dæmis þegar þeir ráða sig í vinnu, velja sér maka og svo framvegis.  

Sá sem getur tekið sjónarhorn annarra til greina er líklegri til að skilja hvernig öðrum 

líður, getur fundið fyrir samkennd með öðrum og áttað sig á orsökum tilfinninga annarra 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Thomas Armstrong (2011) bendir á að samskiptagreind feli í 

sér hæfileika til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, tilfinningar og innri hvöt annarrar 

manneskju;  einnig næmi fyrir rödd, svipbrigðum og látbragði, hæfni til að greina 

mismunandi vísbendingar í samskiptum og geta brugðist rétt við þeim.  

Peter Salovey hefur kortlagt þær leiðir út í æsar sem færar eru til að efla tilfinningagreind 

(Goleman, 2000). Hann fellir persónugreindarþætti Howard Gardners undir 

grunnskilgreiningu sína á tilfinningagreind og skiptir þeirri hæfni sem um er að ræða í fimm 

meginsvið: 

Að þekkja skil á sínum eigin tilfinningum. Sjálfsvitund, það að taka eftir tilfinningunni 

þegar hún brýst fram, er forsenda tilfinningagreindar. Sá sem er í tengslum við eigin 

tilfinningar hefur fremur stjórn á lífi sínu og veit gjörla hvað honum finnst í raun og veru um 

persónulegar ákvarðanir sínar, hvort sem um er að ræða að velja sér maka eða ráða sig í 

vinnu. 

Að hafa stjórn á tilfinningum. Að hafa stjórn á tilfinningunum þannig að þær séu við hæfi 

grundvallast á sjálfsþekkingu. Að geta hrist af sér yfirþyrmandi kvíða, drunga eða 

skapvonsku. Sá sem býr ekki yfir þessari hæfni á í stanslausri baráttu við þjakandi tilfinningar, 

en þeir sem hafa hana á valdi sínu gengur mun betur að jafna sig á vonbrigðum og uppnámi. 

Að hvetja sjálfan sig til dáða. Frumskilyrði þess að beita athyglinni, hvetja sjálfan sig til 

dáða og ná tökum á viðfangsefnum og sköpunargáfu er að megna að nota tilfinningar í 

ákveðnum tilgangi, auk þess að hafa stjórn á þeim, slá umbun á frest og hafa hemil á hvatvísi. 

Hæfileikinn að komast í „gott skap“ gefur þannig kost á því að ná frábærum árangri í öllum 

greinum. Sá sem gæddur er þessum hæfileika afkastar yfirleitt meiru og sýnir dugnað í því 

sem hann tekur sér fyrir hendur.  

Að þekkja tilfinningar annarra. Samkennd er hæfileiki sem byggist á tilfinningalegri 

sjálfsvitund og er grunnþátturinn í færni í mannlegum samskiptum. Sá sem getur lifað sig inn 

í tilfinningar annarra og býr yfir samkennd er næmur á minnstu félagslegar vísbendingar um 
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óskir og þarfir og er því oft  hæfur í að sinna störfum á sviði umönnunar, sölumennsku, 

stjórnunar og kennslu. 

Að ráða við náin sambönd. Sú list að valda því að vera í nánu sambandi við aðra 

manneskju felst að verulegu leyti í því að hafa áhrif á tilfinningar annarra. Þetta eru þær 

eigindir sem búa að baki vinsældum, forystuhæfileikum og leikni í mannlegum samskiptum. 

Sá sem skarar fram úr á þessu sviði á oftast velgengni að fagna á hverjum þeim vettvangi þar 

sem reynir á góð samskipti við annað fólk og er með öðrum orðum oft „stjarna“ í félagslífinu 

(Goleman, 2000). 

Það hlýtur að teljast mikilvægt að leggja áherslu á samskipta- og tilfinningagreind þar sem 

daglega reynir á samskipti manna á milli. Hvort sem er í skóla eða daglegu lífi er æskilegt að 

geta brugðist við á réttan hátt; mikilvægt er að geta tjáð sig um tilfinningar sínar og jafnframt 

brugðist við tilfinningum annarra.  
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2.5 Siðferðisþroski 

Siðferðisþroski snýst um að læra og fylgja reglum samfélagsins. Bandaríski sálfræðingurinn 

Lawrence Kohlberg skoðaði og rannsakaði siðferðisþroska einstaklinga út frá kenningum 

þroskasálfræðingsins Jeans Piaget um ólík þrep vitsmunaþroska barna (Kohlberg, 1977). 

Vafalítið hefur Piaget haft mikil áhrif á Kohlberg þegar hann kemur fram með kenningu sína 

um þrepaskiptan siðferðisþroska. Atli Harðarson og félagar (2018) benda á að þegar 

Kohlberg kom fram með kenningu sína þá hafi hann verið að skoða og  reyna að skilja 

hvernig siðferði þroskast frá unga aldri til fullorðinsára. Hann rannsakaði ásamt 

samstarfsfólki sínu sérstaklega unglingsárin. Niðurstöður bentu til þess að það ýtti undir 

siðferðisþroska nemenda að taka þátt í rökræðum um siðferðileg efni, sérstaklega ef 

rökræðan færi fram á næsta þrepi ofan við siðferðisþroska (Power, Higgins og Kohlberg, 

1989; Atli Harðarson, Ólafur Páll Jónsson, Róbert Jack, Sigrún Sif Jóelsdóttir og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2018). Kohlberg taldi að ef nemandi hefði vald á hugtökum og vitsmunalegan 

skilning á siðferðilegum veruleika þá hefði nemandinn góðan siðferðisþroska.  

Kenningar Kohlbergs ganga út á sex stig siðferðilegs þroska sem eru mælikvarði fyrir það 

hvernig fólk réttlætir hegðun sína og er honum ætlað að mæla siðferðilega hegðun 

einstaklinga, fylgni þess hvar á kvarðanum einstaklingur mælist og hvernig hann hegðar sér. 

Siðferðileg hegðun er sem sagt ábyrgðarfull, staðföst og fyrirsjáanleg hjá einstaklingum sem 

mælast hátt (Kohlberg og Hersh, 1977). Ekki er hægt að sleppa neinum af þessum sex 

stigum, þar sem hvert stig hefur að geyma nauðsynlega yfirsýn, en á sama tíma eru stigin 

samtvinnuð. Hinum sex stigum Kohlbergs er skipt niður í þrjú þrep en á hverju þeirra eru tvö 

stig, samtals sex stig:  

1. þrep - For-hefðbundið (e. preconventional level). Á þessu þrepi svarar barnið reglum 

samfélagsins og þekkir muninn á réttu og röngu. 

• Stig 1. Afstaða gagnvart hlýðni og refsingu (e. the punishment-and-obedience 

orientation). Börnin velta fyrir sér hvernig hægt er að komast hjá refsingu, börn 

hlýða af því þau eru hrædd við refsingu. Þau læra að þeim er refsað fyrir ranga 

hegðun. 

• Stig 2. Þetta stig byggist á því að fullnægja eigin þörfum og stundum þörfum 

annarra (e. the instrumental-relativist orientation). Vertu góður við aðra ef þú vilt 

að aðrir verði góðir við þig, t.d. ég klóra bakið á þér ef þú klórar bakið á mér. 
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2. þrep - Hefðbundið (e. conventional level). Afstaða sem byggist á því að þóknast 

öðrum, á þessu þrepi er einstaklingurinn með væntingar til fjölskyldu, hópa eða þjóðar.  

• Stig 3. Þetta stig byggist á því að þóknast öðrum (e. the interpersonal 

concordance or „good boy – nice girl“ orientation). Einstaklingurinn reynir að 

þóknast öðrum eða hjálpa öðrum til þess að vera samþykktur af þeim. 

• Stig 4. Á þessu stigi er afstaða gagnvart lögum og reglum, virðing gagnvart 

yfirvaldi (e. the „law and order“ orientation). Mikilvægt er að fylgja lögum og 

reglum til þess að samfélagið gangi vel, þess vegna eru settar fram ákveðnar 

reglur og séð til þess að þeim sé fylgt.  

3. þrep - Óhefðbundið stig (e. postconventional, autonomous, or principled level). Á 

þessu stigi eru skilgreind siðferðileg gildi og meginreglur sem þarf til að uppfylla þarfir 

samfélagsins. 

• Stig 5. Á þessu stigi er afstaða gagnvart samfélagslegum samningi, hér er verið að 

þjóna hag fjöldans og hugmyndum um nytjastefnu (e. the social-contract, 

legalistic orientation). Réttar aðgerðir hafa tilhneigingu til að vera skilgreindar 

með hugtökum um almenn réttindi og staðlaða einstaklinga sem hafa verið 

gagnrýndir eða samþykktir af öllu þjóðfélaginu. Ef óréttlæti er til staðar er 

möguleiki á að breyta lögum til að mannréttindi verði ekki brotin. 

• Stig 6. Á þessu stigi er afstaða gagnvart algildum siðalögmálum (e. the universal-

ethical principle orientation). Einstaklingur hefur skapað sinn eigin ramma um það 

sem honum þykir vera siðferðilega rétt ( Kohlberg og Hersh, 1977). Að mati 

Kohlbergs einkenndust efstu stigin af hæfni einstaklingsins til að nota 

siðferðislögmál til að komast að rökréttri niðurstöðu (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2001, bls. 52). 

Ljóst er að í skólastarfi eru tækifæri sem byggja á því að skilningur nemenda sé byggður á 

dygðum, að þeim sé kennt  að horfa gagnrýnum augum á siðferðileg álitamál og horfa á mál 

frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Á undanförnum árum hefur umræða um 

mannkostamenntun orðið meira áberandi í menntastefnu og menntarannsóknum (Kristján 

Kristjánsson, 2015). Ingimar Ólafsson Waage (2018), myndlistar- og heimspekikennari, telur 

að mannkostamenntun sé hluti af siðferðilegri menntun og byggi á samtímakenningum um 

aristótelíska dygðasiðfræði þar sem dygðirnar vitsmunaleg ígrundun og virkur vilji skipa háan 
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sess. Prófessor James Arthur og samstarfsmenn hans (2006) hafa rannsakað áhrif 

mannkostamenntunar og telja hana hafa mikil samfélagsleg áhrif og ekki síst styðji hún 

einstaklinginn á leið sinni til farsældar í lífi sínu (Kristján Kristjánsson, 2015). Kristján 

Kristjánsson (2015) nefnir sérstaklega siðvit (e. fronesis) sem dygð sem vert er að hlúa að í 

skólastarfi þar sem siðvitið hjálpar einstaklingum til að vega og meta hvernig og hvenær þeir 

breyta á viðeigandi hátt, við hvaða aðstæður, á hvaða andartaki og af hvaða ástæðu. Ef 

einstaklingar hefðu ekki siðvit myndu þeir lifa stefnulausu og innihaldslitlu lífi. Það er 

siðferðileg dómgreind sem þarf að þjálfa og skerpa. Mikilvægt er að einstaklingar þekki eigin 

tilfinningar, móti venjur sínar og viðhorf svo að þeir geti tekið réttmætar ákvarðanir um líf 

sitt og annarra, jafnvel án þess að hugsa mikið út í það (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 

Sá sem er ekki aðeins fær um að líta á mál frá eigin sjónarhorni heldur líka samfélagsins 

er mun líklegri til farsældar í lífinu en sá sem er einungis fær um að taka sjónarmið 

einstaklinga til greina þegar hann hugar að réttlæti og réttri breytni og hvað það þýðir fyrir 

samfélag og einstaklinga þess að hafa lög og reglur um breytni fólks (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Tilfinningaleg hæfni er samofin hugtökum eins og samúð, sjálfsstjórn, sanngirni og 

gagnkvæmni. Þessi hugtök eru náskyld hugsunum og kenningum Aristótelesar. Hægt er að 

hafa mjög þrönga skilgreiningu á „hæfileika“ tilfinningalegri hæfni en samt verið siðferðilegt 

kamelljón eða jafnvel siðlaus. Þetta er samt ólíklegt, sérstaklega ef maður sýnir 

tilfinningalega hæfileika eða getu til samúðar með tilfinningum annarra. Tilfinningaleg hæfni 

snýst um að gera hið rétta (Salovey og Sluyter, 1997).  

2.6 Samkennd 

Óskir allra manna eru að lifa góðu og hamingjusömu lífi. Það er þó stundum mótað af öflum, 

sem vinna gegn þessari grundvallarþrá, eins og til dæmis ofbeldi, eyðileggingu umhverfisins 

yfir í arðrán sem myndar oft mikinn ójöfnuð milli fólks. Velta má fyrir sér hvort skortur á 

samkennd sé ekki að verki þar. Samkennd (e. empathy) er getan til að bera kennsl á 

tilfinningar og hugsanir hjá öðrum einstaklingi (Cohen og Strayer, 1996). Prófessorarnir 

Darrick Jolliffe og David Farrington (2004) telja að samkennd hafi áhrif á hegðun einstaklings; 

ef hann hefur djúpa samkennd með öðrum þá bregst hann við tilfinningum annarra. Til þess 

að finna til samkenndar með öðrum er lykilatriði að einstaklingurinn átti sig á hvernig hinum 
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aðilanum líður, benda Jolliffe og Farrington á. Þegar þetta á sér stað finnur einstaklingurinn 

til hlýju og langar til að hjálpa. Samkennd má þó ekki blanda saman við meðaumkun. 

Stundum er litið á samkennd sem eitthvað svipað og meðaumkun en þar sem meðaumkun 

getur breyst í yfirlæti þá er samkennd hins vegar skilningur á jöfnuði og gagnkvæmum 

tengslum lífsins. Sönn samkennd er að efla aðra, hjálpa til að leysa úr læðingi styrk og 

hugrekki úr eigin lífi til þess að yfirstíga þau vandamál sem geta komið upp (Soka Gakkai 

International á Íslandi, 2010). 

Samkennd er skilgreind sem tilfinning sem einstaklingar finna þegar þeir sjá að öðrum 

líður illa og/eða eru í vanda, þá finna þeir löngun til að rétta þeim hjálparhönd. Þá fylgja 

einstaklingar tilfinningunni eftir með því að bregðast við og gera eitthvað til að hjálpa. Þetta 

er stór hluti af eiginleika mannanna, þ.e. að hafa löngun til að hjálpa öðrum; þá finna þeir 

fyrir eigin vellíðan. Samkennd í eigin garð þýðir að einstaklingar koma fram við sjálfa sig af 

kærleika, umburðarlyndi og hlýju þegar þeir ganga í gegnum erfiðleika og líður illa (Bryndís 

Jóna Jónsdóttir, 2019, bls. 67–69).  

Þrír lykilþættir samkenndar eru núvitund, sammannlegir þættir og góðvild í eigin garð. 

Núvitund hjálpar einstaklingum að vera meðvitaðir um líðandi stund og tengjast því sem er. 

Sammannlegir þættir eiga að hjálpa einstaklingum að vakna til vitundar um hvernig þeir 

tengjast öðrum í lífinu. Góðvild í eigin garð hjálpar þeim að mæta erfiðleikum. Þessir þrír 

þættir geta stutt við bakið á einstaklingum á erfiðum stundum (Núvitundarsetrið, 2015).  

Martin Hoffman, bandarískur sálfræðingur, hefur rannsakað og skoðað tilfinninguna 

samkennd (Goleman, 2000). Hann heldur því fram að siðgæði eigi rætur að rekja til 

samkenndar en það felur í sér innlifun tilfinninga. Fyrir utan tengsl á milli samkenndar og 

umhyggju í mannlegum samskiptum er það sú samkennd að geta sett sig í spor annarra sem 

hefur orðið til þess að ákveðnar siðferðilegar meginreglur eru í heiðri hafðar, að mati 

Hoffmans. Hann bendir á að samkennd þroskist með eðlilegum hætti allt frá frumbernsku og 

tekur dæmi um að árs gamalt barn getur orðið miður sín og farið að gráta ef annað barn 

dettur. Tilfinningaleg tengsl við hitt barnið kunna jafnvel að vera svo sterk að það stingi upp í 

sig fingri og grúfi sig að foreldri sínu eins og það sjálft hafi einnig meitt sig. Á öðru ári er 

barnið orðið sjálfstæður einstaklingur og þá fer það að geta huggað annað grátandi barn, 

eins og til dæmis að rétta því bangsann sinn. Í kringum tveggja ára aldurinn byrjar barnið að 

átta sig á því að tilfinningar barnsins sem meiddi sig eru frábrugðnar þess eigin. Þroski 
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samkenndar nær síðan hámarki þegar bernsku lýkur. Þá öðlast börn skilning á þjáningu, þótt 

að hún tengist ekki beint aðstæðum á líðandi stundu, og gera sér grein fyrir að ástand fólks 

eða þjóðfélagsstaða kann að vera orsök langvarandi rauna. Síðar verður barnið fært um að 

hafa samúð með hópum sem búa við erfiðar aðstæður eins og fátækt, kúgun eða útskúfun. Á 

unglingsárum getur þessi skilningur orðið til þess að móta siðferðilega sannfæringu sem 

byggist á þörf inni fyrir að vinna  bug á böli og ranglæti (Goleman, 2000).  

 Morris (2012) leggur áherslu á að samkennd felist í því að geta skynjað 

tilfinningaástand annarrar manneskju. Hann telur mikilvægt að rugla ekki saman samkennd 

og samúð en samúð er getan til að geta sett sig í spor annarra án þess að deila tilfinningum. 

Samfélagið verður að reiða sig á samkennd þar sem ekki er hægt að vænta þess að 

einstaklingarnir vilji öðrum allt það besta ef þeir geta ekki skynjað nákvæmlega og sagt fyrir 

um tilfinningaástand þeirra. Morris telur að það eigi að kenna bæði nemendum og kennurum 

um samhygð, um mikilvægi góðvildar og gagnvirkni í samskiptum. Hann nefnir uppgötvun 

spegilfrumna sem Rizzolatti og Gallese fjölluðu um um miðja 20. öld. Spegilfrumur eru 

heilafrumur sem eru virkar þegar einstaklingur aðhefst eitthvað eða horfir á annan gera 

eitthvað en þær hvetja okkur til að líkja eftir því sem við sjáum. Ástæðan fyrir því að 

höfundur nefnir spegilfrumur hér í þessum hluta er sú að þær hafa verið tengdar við hæfni til 

að finna til samhygðar. Sagt er frá rannsókn Tania Singer, prófessors við háskólann í Zürich í 

Sviss,  í bókinni Að sitja fíl (2009) en þar segir frá rannsókn þar sem frumur voru rannsakaðar 

með segulómtæki. Í rannsókninni kom í ljós að frumurnar samsvara mati á hæfni til 

samkenndar. Án þess að fara of ítarlega í þessa rannsókn þá voru niðurstöður athyglisverðar 

og renndu stoðum undir að hæfnin til að upplifa sársauka annarra er hugræn eða hugarfærni 

sem verður virk þegar ákveðnir hlutar heilans eru notaðir. Ef þessi ákveðni hluti af heilanum 

er óskemmdur er samhygð nokkuð sem hægt er að þróa ef tækifæri gefst (Morris, 2012 bls. 

154).  

2.7 Jákvæð sálarfræði 

Fólk hefur í gegnum tíðina leitað að lyklinum að hamingjunni. Platon setti á laggirnar stofnun 

í kringum fræðin um hið góða líf, Akademíuna. Nemandi hans, Aristóteles, stofnaði síðan 

annan skóla og fór í samkeppni við Platon til að finna sína eigin kenningu um blóma lífsins. 
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Konfúsíus var öldinni fyrr að ganga á milli þorpa í annarri heimsálfu að deila með fólki 

hugmyndum sínum um lífsfyllingu (Shahar, 2009). 

Upp á síðkastið hefur jákvæð sálfræði notið mikillar hylli, sérstaklega utan hefðbundinnar 

akademískrar sálfræði. Ef til vill má tala um jákvæðu sálfræðina sem ,,hreyfingu’’ frekar en 

sem „kenningu“ en hreyfingin gengur út á að finna hið jákvæða í lífi fólks og upphefja það 

góða (Kristján Kristjánsson, 2011). 

Stefnur hafa oft upphafsmenn og upphafspunkt. Í þessu tilfelli eru það sálfræðingarnir 

Mihaly Csikszentmihalyi og Martin Seligman. Þeir hittust fyrir tilviljun í sumarleyfi árið 1997 

og tóku tal saman um það leiða far sem akademísk sálfræði hjakkaði í, alltaf sömu 

rannsóknirnar á mannlegri óhamingju í alls konar myndum. Af hverju ætti ekki að leyfa 

mannlegri hamingju að fá sama rannsóknarrými (Kristján Kristjánsson, 2011)?  

Menntasálfræðingar og menntunarfræðingar hafa flestir, enn sem komið er, verið fremur 

tómlátir um boðskap jákvæðu sálfræðinnar, sem er frekar undarlegt þar sem ýmsar augljósar 

en einnig róttækar menntunarfræðilegar ályktanir má draga af kenningum jákvæðu 

sálfræðinganna (Kristján Kristjánsson, 2011). Hamingja er lykilhugtak jákvæðu sálfræðinnar. 

Hamingjan er sögð vera endanlegt keppikefli mannlífs og menntunar. Talsmenn jákvæðu 

sálfræðinnar hafa einatt lagt hamingju og velfarnað að jöfnu. Bandaríski sálfræðingurinn 

Martin Seligman telur að enska orðið „well-being“, sem hefur verið þýtt sem velferð, hafi of 

huglægan blæ og notkun þess feli í sér fyrirframrök gegn hlutlægum hamingjukenningum 

(Kristján Kristjánsson, 2011). Ekki fer á milli mála að jákvæðu sálfræðingarnir standa fast á 

hinni fornu skoðun Aristótelesar að hamingja sé „ógrundvallaður grundvöllur“ mannlegs lífs 

(Kristján Kristjánsson, 2011). Kristján bendir á að jákvæðu sálfræðingarnir segi að það sem 

foreldrar vilji fyrir börn sín í skólum sé að skólagangan geri þau hamingjusöm. Með öðrum 

orðum má segja: Hið góða líf er hamingjuríkt líf og æskilegt er að í skólakerfinu sé stuðlað að 

hinu góða lífi og hamingja efld.  

Athyglisvert er að sjá að í jákvæðu sálfræðinni er talað um að markmið skólastarfs sé að 

stuðla að hamingju en ekki einungis í ákveðnum námsgreinum eins og lífsleikni heldur í öllu 

skólastarfi (Kristján Kristjánsson, 2011). 
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2.8 Hlutverk kennarans  

Lífsleikni er vandasöm og viðkvæm námsgrein og er því mikilvægt að þeir sem ætla að kenna 

lífsleikni hafi brennandi áhuga og metnað til að kenna hana. Námsefnið er persónulegt og 

þarf því stöðugt að meta þarfir og getu einstaklinga og hafa andann í bekknum í huga. Huga 

þarf að samfélagslegu þróuninni, stanslausum breytingum og kröfum á flestum sviðum 

þjóðlífs. Börn og unglingar þurfa leiðbeiningar og leiðsögn til að læra á lífið og í skólum eru 

mikilvæg tækifæri til að undirbúa þá undir það sem lífið ber í skauti sér (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2004).  

Í bókinni Að sitja fíl (2009) kemur mjög góð skýring á hlutverki kennarans í 

lífsleiknikennslu. Vitnað er í Jonathan Haidts í bókinni, en hann segir: 

Ef við getum séð ungu fólki fyrir leiðarvísi knapa um að sitja fíl eða, með öðrum orðum, ef 

við getum kennt þeim hvað það þýðir að vera manneskja, og ekki bara það heldur einnig 

hvað þarf til að vera frábær manneskja, þá gætum við hjálpað þeim að forðast margar gryfjur 

sem verða á veginum ef knapinn reynir að hafa of mikla stjórn eða ef fíllinn leggur á flótta. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) nefnir að mikilvægt sé að örva vitsmunaþroska hjá 

nemendum. Hún leggur áherslu á að hlutverk skólans sé að efla félagslegan þroska nemenda 

með því að örva siðferðisvitund og efla ábyrga hegðun þeirra. Hún nefnir sem dæmi að efla 

umhyggju, náungakærleika og sáttfýsi og bendir réttilega á gagnsemi þess að efla virðingu 

nemenda fyrir öðru fólki, umhverfi og sjálfum sér.  

Að ná tökum á lífsleikni gerist á löngum tíma. Erla Kristjánsdóttir og samstarfsmenn 

(2004) telja gott að byrja á yngstu nemendunum og kenna þeim grunnatriði allra þátta 

lífsleikninnar, rifja atriðin upp með jöfnu millibili og byggja svo smátt og smátt ofan á þau. 

Fræðimennirnir minna á gagnsemi þess að kennarar og foreldrar séu tilbúnir að dýpka 

skilning sinn á efninu og tileinka sér færni til að nálgast viðfangsefnið út frá mörgum 

mismunandi sjónarhornum. Um er að ræða margra ára vinnu, sem þarf að vera markviss, 

sem byggist á endurtekningum án þess að verða leiðigjarnar til lengdar. Mörg verkefni eða 

æfingar, sem notaðar eru í lífsleiknikennslu, geta valdið sumum nemendum áhyggjum og 

jafnvel ótta segja Erla og félagar. Þess vegna getur verið gagnlegt að fara varlega af stað og 

byggja þannig upp traust í nemendahópnum, sjá til þess að allir fái notið sín og skapa 

jákvæðar væntingar.  
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Starf kennarans er þess eðlis að hann stendur frammi fyrir alls konar ögrandi 

viðfangsefnum sem tengjast siðferðilegum spurningum um heiðarleika, sannleika og 

orðheldni. Með öðrum orðum má segja að kennarar séu siðferðilegir uppalendur og komast 

ekki hjá því að takast á við ýmis siðferðileg efni hvort sem þeim líkar það betur eða verr. 

Kennarar kenna ekki bara sína eigin faggrein eða ákveðnar námsgreinar eins og íslensku og 

stærðfræði, þeir fást einnig við samskipti og eru sífellt að efla siðferðiskennd og 

borgaravitund nemenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Erla Kristjánsdóttir og samstarfsmenn (2004) telja að það skipti miklu máli að tengja 

námsefnið við daglegt líf nemenda, fylgjast með því sem er að gerast í lífi þeirra og 

umhverfinu almennt. Sem dæmi nefna þau einelti, skemmtanir, tómstundir og agamál. 

Tengja má lífsleikni mörgum námsgreinum. Til dæmis getur lífsleikni komið að góðum notum 

þegar beita á móðurmálinu markvisst í ræðu og riti við að byggja upp góðan íþróttaanda, við 

að þekkja sjálfan sig, uppruna sinn, sögu og margt fleira. Að mati Erlu og samstarfsmanna 

(2004) er lífsleikni í raun og veru þjálfunaratriði. Henni er ætlað að ýta undir aga og sjálfsaga, 

ala á gagnrýnni hugsun og efla sjálfstæði, sjálfsábyrgð og sjálfsímynd nemenda. Nauðsynlegt 

er að skapa gott andrúmsloft og hvetja nemendur á vettvangi kennslunnar. Fræðimennirnir 

bæta við að mikilvægt sé að foreldrar og kennarar líti á sjálfa sig sem áhrifamiklar fyrirmyndir 

barnanna. Börn og unglingar læra lífsleikni á því að sjá og heyra hvernig persónur, sem þau 

virða, haga sér. 

Lífsleikni reynir á víðsýni og hlutleysi kennara. Að mati Erlu og samstarfsmanna (2004) er 

ekki ætlunin að kenna pólitísk sjónarmið eða endurspegla sérstök áhugamál kennara. Velja 

þarf viðfangsefni af kostgæfni og hafa margt í huga að t.d. val á viðfangsefnum getur í sjálfu 

sér verið skoðanamótandi ekki síður en túlkun og framsetning. 

Tilgangur lífsleiknikennslu er að leysa jákvæð öfl úr læðingi, hjálpa þannig nemendum að 

finna sín áhugamál og viðfangsefni, finna styrk sinn og nota hann. Best er að einskorða 

lífsleikni við afmarkaðar kennslustundir, hún gerir kröfu um heildarsýn og stefnumótun. 

Lífsleikni tengist öllum námsgreinum og mikilvægt er að gera öllum það ljóst, börnum, 

foreldrum, kennurum og öðrum sem málið snertir. Æskilegt er að skólar og aðrar stofnanir 

hafi mótaða stefnu í lífsleikni, t.d. varðandi aga og virðingu fyrir reglum og samstarf við 

heimili og foreldra (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004) . 
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3 Rannsóknin 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir rannsókn höfundar þessarar ritgerðar, 

rannsóknarsniði, aðferðafræði, markmiði, gagnaöflun og greiningu gagna, svo og gildi 

rannsóknarinnar. Auk þess sem gerð verður  grein fyrir siðferðislegum álitamálum. 

Rannsóknarspurning mín er; Hvert er viðhorf kennara til lífsleiknikennslu í grunnskólum? 

Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu ágúst 2019 til mars 2020 á meðan vettvangsnám 

mitt á haustmisseri 2. árs í meistaranámi stóð yfir.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var blanda af  eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Megindleg aðferðafræði er byggð á tölum, það sem er hægt að mæla og telja, eigindleg 

aðferðafræði er byggð á upplifun einstaklinganna sem skoðaðir eru (Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson, 2003). Í megindlegu nálguninni eru fyrst og fremst fundin meðaltöl 

og dreifing úr hverjum hópi fyrir sig og kannað hvernig hóparnir tengjast sín á milli. Í 

eigindlegri aðferðafræði er verið að athuga hvernig einstaklingar í hópi upplifa það sem 

athugað er hverju sinni. Sýn megindlegra aðferða er oftast breiðari en eigindlegra, þær 

fyrrnefndu leyfa að farið sé yfir víðara svið en gefa ekki eins djúpa sýn og eigindlegar aðferðir 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003).   

Rannsóknin fór þannig fram að höfundur sendi út spurningarlista á tuttugu grunnskóla 

landsins og fékk kennara sem kenna lífsleikni til að svara þeim. Í kjölfarið fylgdist höfundur 

með lífsleiknikennslu í einum skóla og tók viðtal við kennara sem sá um lífsleiknikennslu. 

Höfundur undirbjó spurningalista í samráði við leiðbeinanda, skoðaði heimildir og fékk 

hugmyndir út  frá því. Forritið ,,QuestionPro.com‘‘ var notað en í því er auðvelt að setja upp 

eigin spurningalista og fá niðurstöður hratt og örugglega. Það er kostur að forritið er ókeypis 

og mjög aðgengilegt.  

Þar sem hluti rannsóknarinnar var eigindlegur þurfti höfundur að huga að siðferðilegum 

álitamálum. Þátttakendur í eigindlegri rannsókn þurfa vernd, það þarf að standa vörð um 

virðingu þátttakenda og sjálfstæði og velferð þeirra. Þetta eru grundvallargildi sem ávallt ber 

að gæta að í öllu rannsóknarstarfi með fólki (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Mikilvægt er að 

framfylgja þeim reglum, sem eiga við um rannsóknir, og viðhafa nafnleynd. Samtöl 
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þátttakenda og rannsakanda geta fjallað um viðkvæm málefni. Samtalið er ekki alltaf 

skipulagt og getur þróast á margvíslegan hátt. Að mati Ástríðar (2013) getur verið erfitt að 

segja til um hvenær rannsakandi er hættur að safna gögnum og farinn að fá í gegnum 

samtalið viðkvæmar persónulegar upplýsingar um líf þátttakandans og hans nánustu sem er 

utan sviðs rannsóknarinnar. Rannsakendur á öllum sviðum rannsókna bera faglega ábyrgð á 

vellíðan þátttakenda þótt hún kunni að vera mismikil. Það er á ábyrgð rannsakandans að 

þátttakandi verði ekki fyrir skaða vegna þátttöku sinnar í rannsókninni. Hann sem 

framkvæmir rannsóknina þarf að standa undir traustinu. Rannsakandi verður að varast að 

þátttakandi verði fyrir andlegum skaða, til dæmis með að ganga of nærri honum. Samkvæmt 

núgildandi reglum Vísindasiðanefndar skal huga fyrst og fremst að velferð þátttakanda og 

mikilvægi þess að vernda hann gegn inngripi rannsakandans. Lögð er áhersla á það að fá 

upplýst samþykki og passa upp á friðhelgi þátttakandans og passa upp á það að hann skaðist 

ekki af þátttökunni (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).  

 

Rannsóknarspurning mín var: 

Hvert er viðhorf kennara til lífsleiknikennslu í grunnskólum? 

3.2 Þýði og úrtak 

Til að fá sem skýrasta sýn yfir stöðu lífsleiknikennslu í grunnskólum landsins var ákveðið að 

úrtak rannsóknarinnar yrði 20 grunnskólar. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands 

(2018) eru 169 starfandi grunnskólar á landinu sem er því þýði rannsóknarinnar. Notast var 

við tilviljunarúrtak til að velja 20 skóla úr þýðinu. Í þessari rannsókn var notað forritið 

,,flippity.net“, allir skólar landsins voru þar skráðir inn og dregnir voru út, tilviljunarkennt, 20 

skólar sem fengu spurningalistann sendan. Einnig var notast við markmiðsbundið úrtak, þar 

sem skóli var valinn fyrir áhorf. Höfundur fór í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og fylgdist 

með kennslu og tók viðtal við lífsleiknikennara skólans. Viðmælandi fékk sérstakan 

spurningalista og hún svaraði honum meðan á viðtalinu stóð. Því miður var ekki möguleiki á 

að fá áhorf í öðrum skóla vegna samkomubanns og skólastarf var skert í flestum skólum 

vegna veirufaraldurs. Höfundur ákvað því að senda sama spurningalista til  annars 

lífsleiknikennara til þess að fá samanburð.  



 

34 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór þannig fram að sendur var spurningalisti til tuttugu grunnskóla með 

tilviljunarúrtaki og lífsleiknikennarar skólanna fengnir til að svara þeim. Í upphafi, í október 

2019 sendi höfundur tölvupóst á skólastjórnendur og spurði hvort möguleiki væri á því að 

kennarar, sem kenndu lífsleikni gætu tekið þátt í könnun. Flestir skólastjórarnir svöruðu 

höfundi, en því miður ekki allir, þrátt fyrir ítrekun. Skólastjórarnir sendu síðan póstinn áfram 

til allra þeirra kennara sem kenndu lífsleikni í sínum skólum. Um var að ræða bæði 

umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi en einnig samfélagsgreinakennarar á unglingastigi. 

Því miður svöruðu ekki allir spurningalistanum, einungis 30 kennarar svöruðu og er það mun 

minna en höfundur bjóst við. Þegar kennarar svöruðu spurningalistunum mátti sjá hversu 

margir voru búnir að svara og hvenær. Þessu var fylgt eftir með því að senda ítrekunarpósta 

á skólastjórnendur í þeirri von að þeir gætu haft áhrif á kennara sína í að svara 

spurningalistanum. Í lokin voru það 30 kennarar sem svöruðu spurningalistanum. Ekki er 

hægt að rekja svör kennara þannig að öll svör eru algjörlega nafnlaus. 

3.4 Öflun gagna  

Eins og þegar hefur komið fram voru 20 grunnskólar í úrtaki. Gert var ráð fyrir því að allavega 

einn kennari úr hverjum skóla gæti svarað spurningalista sem var sendur út. Því miður 

svöruðu þrír skólar ekki tölvupósti þrátt fyrir ítrekun. Sjá má á svörum kennara að þátttaka 

var ekki mjög góð þar sem einungis 30 kennarar tóku þátt í að svara spurningalistanum. Það 

eru því fleiri en einn kennari sem svöruðu í sumum skólum á meðan ákveðnir skólar gáfu ekki 

kost á því að svara. Ekki er hægt að sjá hvaða skólar eða kennarar svöruðu þar sem könnunin 

er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svörin. Niðurstöður úr spurningarlistanum voru færðar 

yfir í excelskjal og unnin upp úr þeim gröf. Svör voru einnig skrifleg og þurfti að færa þau yfir í 

töfluform. Í tveimur spurninganna voru svörin kóðuð í flokka og sett upp í gröf. Í kaflanum 

niðurstöður er tölfræðilegum niðurstöðum lýst í texta, gröfum og töflum.  

 Tvö viðtöl  voru tekin  við lífsleiknikennara í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Annað 

var þegar ég fór í áhorf og var það ekki tekið upp þar sem kennsla var enn í gangi. Kennari 

hafði ekki tök á því að tala við mig eftir kennslu. Voru því svörin skrifuð niður á tölvu. Viðtalið 

var tekið við kennara í 4. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og voru 20 nemendur í 

bekknum. Í seinni skólanum sendi ég spurningalistann á kennara, ekki var hægt að koma í 
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áhorf útaf covid19 veirunni þar sem skólar voru meira og minna lokaðir almenningi á þessum 

tíma. Val á þessum skólum var ekki byggt á neinu sérstöku, í gegnum nám höfundar í 

kennaradeild Menntavísindasviðs HÍ hafa þessir skólar verið höfundi innan handar þegar 

leysa þurfti verkefni.  

3.5 Gildi rannsóknar  

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á lífsleiknikennslu í grunnskólum landsins, hvernig 

henni er háttað í dag. Lífsleikni varð ein af undirgreinum samfélagsgreina þegar aðalnámskrá 

grunnskóla kom út árið 2011. Margar greinar falla undir samfélagsgreinar, það er því fróðlegt 

að kanna hvort lífsleiknin fái sitt pláss innan samfélagsgreinanna. Vonandi verða niðurstöður 

úr rannsókninni upplýsandi um viðfangsefnið. Niðurstöður eiga að geta hjálpað til við að 

finna út hvort breyta þurfi lífsleiknikennslu, hvort og hvernig best sé að huga að brautargengi 

hennar.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Það komu ekki upp nein sérstök siðferðileg álitamál við gerð þessarar rannsóknar. Fyllsta 

trúnaðar var gætt við alla þá einstaklinga sem komu að rannsókninni. Höfundur leitaðist við 

að vera sér meðvitaður um allt sem viðkom rannsókninni vitandi að gagnrýnin hugsun er 

mikilvæg í rannsóknarvinnu þar sem mörg álitamál geta komið upp. Að mati Henrys 

Alexanders Henryssonar og Páls Skúlasonar (2014, bls. 17) felst gagnrýnin hugsun í því að 

einstaklingur skoðar öll sjónarhorn áður en hann gerir upp hug sinn og kemur með sína 

skoðun á ákveðnum viðfangsefnum. Guðmundur Heiðar Frímannsson (2005, bls. 58–59) 

tekur í sama streng og bendir á að gagnrýnin hugsun sé færni sem einstaklingur öðlast með 

því að spyrja stöðugt sjálfan sig, efast um skoðanir annarra og  kalli stöðugt eftir 

rökstuðningi.  

Gengið var út frá því að þátttakendur í rannsókninni vissu að nafn þeirra kæmi ekki fram og 

ekki væri hægt að rekja svör. Við úrvinnslu á viðtalinu við kennara í áhorfi og viðtalinu við 

kennarann í gegnum tölvupóst var notað gervinafn. Farið var eftir reglum persónuverndar 

við vinnslu rannsóknarinnar og verður gögnum eytt þegar verkefni er lokið. Þeir sem tóku 

þátt í rannsókninni var fullorðið fólk og þurfti höfundur því ekki að sækja um leyfi fyrir 

viðtalinu annað en munnlegt samþykki frá viðmælendum mínum (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013). Þessi rannsókn er ekki tilkynningarskyld til Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrri hluta kaflans verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum úr svörum við spurningalista. Eins og komið hefur fram áður var 

sendur út spurningalisti til 20 skóla á landinu með lífsleiknikennslu í huga og svöruðu 30 

kennarar sem svöruðu spurningalistunum. Kennararnir störfuðu allir í grunnskólum á 

landinu, en ekki er hægt að sjá í hvaða skólum þar sem öll svör eru órekjanleg. Í 

spurningalistanum komu fram tíu lykilspurningar, spurningarnar voru:  

1. Á hvaða stigi sérð þú um lífsleiknikennslu?  

2. Hve margar kennslustundir á viku er lífsleikni kennd? 

3. Hve mikill tími er tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á viku? 

4. Lífsleikni er mikilvæg námsgrein í skólastarfi 

5. Finnst þér þá að í framtíðinni ætti að auka lífsleikni? 

6. Eru sett markmið og áherslur í lífsleikni í skólanámskrá skólans?  

7. Mikilvægt er að lífsleikni sé sjálfstæð námsgrein 

8. Ein kennslustund í viku er hæfilegur tími til að kenna lífsleikni í 4. –10. Bekk 

9. Er skólinn þinn á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? 

Sjá má gröf hér á eftir með niðurstöðum úr svörum kennara úr spurningalistanum. Undir 

hverju grafi er útskýring á því sem hægt er að sjá út úr gröfunum. Einnig má finna töflu yfir 

svör kennara. Í seinni hluta kaflans verður greint frá niðurstöðum úr áhorfi, en höfundur fékk 

að fylgjast með lífsleiknikennslu í 4. bekk og tók síðan viðtal við lífsleiknikennarann. 
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Mynd 1. Á hvaða stigi sérð þú um lífsleiknikennslu? 

 

Eins og myndin sýnir kenndu jafn margir kennarar sem kenndu á mið- og unglingastigi eða 11 

á hvoru stigi sem er samtals 73,34%. Aðeins átta kennarar eða 26,67% kenndu á yngstastigi. 

Enginn er lífsleiknikennari á öllum stigum.  
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Mynd 2. Hve margar kennslustundir í viku er lífsleikni kennd? 

 

Mynd 2 sýnir hversu margar kennslustundir í viku fóru í lífsleiknikennslu. Þessi spurning var 

skrifleg og eftir að hafa rýnt í svörin voru ákvarðaðir ofangreindir fimm flokkar sem sjá má á 

grafinu og svörin kóðuð í þá. Sjá má að flestir kennaranna, eða 20, kenndu lífsleikni í eina 

kennslustund á viku sem var u.þ.b. 40 mínútur. Þar á eftir koma fimm sem kenndu eina til 

tvær kennslustundir á viku og þrír kennarar sem kenna tvær kennslustundir á viku. Að lokum 

kenndi einn svarenda 3 kennslustundir á viku ásamt því að einn kennari segist ekki kenna 

lífsleikni. Má því leiða að því líkur að hann hafi ekki kennt neina lífsleikni þrátt fyrir að vera 

umsjónarkennari.  

 

Hve mikill tími er tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á viku? 

Í rannsókninni var spurt um hversu mikill tími væri tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á 

viku og var hún – eins og spurningin hér að ofan um fjölda kennslustunda í lífsleikni – einnig 

skrifleg. Þar sem þessi spurning er keimlík þeirri fyrri hér á undan voru svörin við báðum 

spurningum samsvarandi og oft alveg eins og þótti því ekki tilefni til þess að setja 

niðurstöðurnar upp í graf. Þó gáfu nokkrir aðeins ýtarlegri svör við þessari spurningu og hafa 

þau svör verið tekin saman í töflu 1 hér á eftir. 

   

1
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Kennslustundir

Fjöldi kennnslustunda í lífsleikni á viku
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Kennari Svör

1
2 kennslustundir og stundum þarf að leysa mál og þá 

kemur lífsleikni sterklega inn.

2 1 klukkustund, stundum meira, á viku.

3
Á stundaskrá er 1 kennslustund, en stundum færist það 

á milli vikna.

4 1-2 kennslustundir stundum fleiri.

5 1 kennslustund + tenging við önnur fög.

6
Var 2 tímar. Nú er samþætting með öðrum greinum og 

ca. 2 tímar í viku.

7
Ein kennslustund á viku. Hópurinn er í samkennslu og 

er skipt í tvennt, hvor hópur fær tíma aðra hverja viku.

8
1 tími fyrir utan þá tíma sem tækifæri gefast að ræða 

um hluti sem aflaga hafa farið.

9 Lífsleikni fléttast ósjálfrátt inn í flestar kennslustundir.

Tafla 1. Hve mikill tími er tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á viku? 
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Mynd 3. Lífsleikni er mikilvæg námsgrein í skólastarfi. 

 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður úr svörum við fullyrðingunni um að lífsleikni sé mikilvæg 

námsgrein í skólastarfi. Flestir sögðu það skipta miklu máli eða 22 kennarar sem eru 73,33%, 

fimm kennarar sögðu það skipta frekar miklu máli eða 16,67%, einn kennari svaraði skiptir 

engu máli eða 3,33%, einn kennari sagði að það skipti frekar litlu máli 3,33% og einn kennari 

eða 3,33% sagði að það skipti mjög litlu máli. 
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Mynd 4. Finnst þér þá að í framtíðinni ætti að auka lífsleikni? 

 

Mynd 4 sýnir svör kennara við spurningunni um hvort auka ætti að auka lífsleiknikennslu í 

skólastarfinu umfram það sem er í núverandi aðalnámskrá. Tíu kennarar eða 33,33% voru 

mjög sammála, átta kennarar eða 26,67% voru frekar sammála, tíu kennarar eða 33,33% 

svöruðu með hvorki – né, tveir, eða 6,67% voru frekar sammála en enginn var mjög 

ósammála. Það er áhugavert að sjá hversu margir kjósa að svara með hvorki – né, en það eru 

jafn margir og þeir sem kusu að vera mjög sammála. Meirihlutinn er þó sammála því að það 

þurfi að auka við lífsleikni kennslu.  
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Mynd 5. Eru sett markmið og áherslur í lífsleikni í skólanámskrá skólans? 

 

Á mynd 5 má sjá svör við spurningunni um hvort sett séu markmið og áherslur í lífsleikni í 

skólanámskrá skólans. Kennarar, sem svöruðu með já-i voru 20 talsins eða 66,67%, fjórir 

kennarar svöruðu með nei-i eða 13,33% og sex kennarar kusu að svara ekki eða 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

Mynd 6. Finnst þér mikilvægt að lífsleikni sé sjálfstæð námsgrein? 

 

Á mynd 6 má sjá að flestir kennarar voru sammála því að lífsleikni ætti að vera sjálfstæð 

námsgrein en það voru 14 kennarar eða 46,67%. Þeir sem voru frekar sammála voru átta eða 

36,67%, hvorki né voru fimm svöruðu með hvorki – né eða 16,67%, frekar ósammála voru 

þrír eða 10%. Enginn var mjög ósammála.  
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Mynd 7. Ein kennslustund í viku er hæfilegur tími til að kenna lífsleikni í 4.-10. Bekk. 

 

Mynd 7 sýnir svör kennara við þeirri fullyrðingu að ein kennslustund í viku sé hæfilegur tími 

til að kenna lífsleikni í 4 – 10 bekk. Þrír voru mjög sammála eða 10%, 11 voru frekar sammála 

eða 36,67%, hvorki – né sögðu fjórir kennarar eða 13,33%, 10 voru frekar ósammála eða 

33,33%, tveir voru mjög ósammála eða 6,67%. Sjá má að svörin skiptast nokkurn veginn í 

tvennt hér, þar sem 14 kennarar – eða u.þ.n. helmingur – er mjög eða frekar sammála og 12 

kennarar eða – tæplega helmingur – er frekar ósammála eða mjög ósammála.  
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Mynd 8. Er skólinn þinn á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? 

 

Að lokum var spurt um hvort svarendur kenndu á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. 

Mynd 8 sýnir svörin. Mikill meirihluti svarenda voru af landsbyggðinni, 21 kennari eða 70% á 

móti 9 eða 30% á höfuðborgarsvæðinu. Það er áhugavert að hugsa út í það hvers vegna 

svona fáir kennarar af höfuðborgarsvæðinu gefa kost á sér í að svara þessari stuttu könnun.  
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Áhorf í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 

Í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu fékk höfundur að fylgjast með lífsleiknikennslu í fjórða 

bekk. Kennarinn tók á móti mér af alúð og sýndi mér stofu sína þar sem mörg lífsleiknihugtök 

voru uppi á veggjum. Höfundur fékk að sjá verkefni sem nemendur höfðu gert, myndir af 

húsi, stjörnu, blöðru, hjarta og fiðrildi. Öll verkefnin tengdust lífsleikni og táknuðu eitthvað: 

hús táknaði öryggi, stjarna táknaði áhrif, blaðra táknaði gleði, hjarta táknaði að tilheyra, 

fiðrildi táknaði frelsi. Þessir fimm hlutir stjórna hegðun okkar að mati kennarans en honum 

fannst mikilvægt að hafa þessi tákn hangandi á veggjum þannig að nemendur gætu alltaf 

skoðað þau.   

Í tímanum var bekknum skipt upp í tvo hópa, annar hópurinn settist í hring á teppi inni í 

stofunni, hinn hópurinn fór í jóga í annarri stofu. Í hvorum hópi voru tíu nemendur, fimm 

strákar og fimm stelpur. Kennarinn settist niður með nemendunum, sem sátu á teppinu, og 

setti Big Ben-yddara í miðjuna á hringum. Hann sagði síðan nemendum að sá sem væri með 

Big Ben-yddarann fengi að tala. Nemendur byrjuðu á því að fara í þakklætishring en hann er 

fólginn í því að allir nemendur segja hvað þeir eru þakklátir fyrir. Hér fyrir neðan má sjá svör 

nemenda og kennarans. 

 

Nemandi: Ég er þakklát fyrir að ég er á Íslandi og á hús og heimili, ég veit hvar 

ég á að vera á réttum tíma, nóg og mikið öryggi, ég þarf þá ekki að eiga heima út á 

götu. 

Nemandi: Þakklátur fyrir fjölskyldu, hús, mat og að vera á Íslandi. 

Nemandi: Þakklátur fyrir fjölskyldu, æfa íþróttir, búa á Íslandi. 

Kennari: Þakklát fyrir að vera heilbrigð, hraust, geta unnið, geta menntað mig, 

þakklát fyrir fjölskyldu, bestu vini, þakklát fyrir það að bíllinn minn fór í gang. 

Nemandi: Ég er þakklátur fyrir það að eiga góða vini, góða fjölskyldu, hreint 

vatn og mat. 

Nemandi: Vera í skóla, eiga mjög góða vini, mjög góðan kennara, eiga heima 

einhversstaðar, eiga mömmu sem elskar og passar mig, eiga heima á Íslandi og ekki 

út á götu. 

Nemandi: Þakklát fyrir heimili, mat og skóla. 
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Nemandi: Þakklátur fyrir fjölskyldu, skóla og vini, matinn, hreint vatn. 

Nemandi: Þakklát fyrir að eiga fjölskyldu, hreint vatn, mat og vera í skóla. 

Nemandi: Hún vill ekki segja neitt. 

 

 

 

Næst spyr kennarinn: Hvað gerir ykkur glöð? Hér fyrir neðan má sjá svör nemenda: 

 

Nemandi: Það sem gerir mig glaða, að vera með fjölskyldu minni, eitthvað 

skemmtilegt að gerast þá er ég glöð. 

Kennari: Ertu einhvern tímann glöð þegar það er ekkert sérstakt að gerast? 

Nemandi: Já, þegar það er frí í dansinum og þegar maður fer aftur í dansinn. 

Nemandi: Þegar ég er með fjölskyldunni, bróður, fer að sofa – þá er ég glöð. 

Líka þegar það er eitthvað skemmtilegt að gerast, afmæli, sumarbústað, þegar ég 

fór á fyrsta sinn á skíði. 

Nemandi: Vera með fjölskyldunni, fara í ísbúð, bíó, eitthvað skemmtilegt að 

gerast. 

Nemandi: Gaman þegar allir eru saman. 

Nemandi: Þegar ég er með fjölskyldunni minni. 

Nemandi: Þegar ég er með vinum, fjölskyldu, þegar ég næ hvíld, glaður þegar ég 

fer á æfingar. 

Nemandi: Fjölskylda, vinir og þegar ég er heima og þegar ég er að gera eitthvað 

skemmtilegt. 

Nemandi: Vera með fjölskyldunni minni, bíó, vera heima, gaman að vera einn 

heima. 

Nemandi: Gaman þegar vinkonur eru heima hjá mér. 
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Að lokum bað kennarinn nemendur um að loka augum og ímynda sér að fjölskyldan sé 

með þeim, þau séu að borða nammi, í vatnsrennibrautagarði. Kennarinn spurði nemendur 

hvar þeir fyndu tilfinninguna í líkamanum. Þarna þurftu börnin ekki að hafa Big Ben til að 

svara heldur sögðu þau einungis hvaða tilfinningu þau fundu. Hér má sjá mismunandi svör 

þeirra: 

 

Nemandi: Ég fæ fiðrildi í maga. 

Nemandi: Maður finnur fyrir því í heilanum. 

Nemandi: Maður verður spenntur. 

Nemandi: Heilinn stjórnar tilfinningunum. 

 

 

Í lok tímans unnu nemendur saman verkefni sem kallast Gleði og ánægja. Þar koma 

spurningar fram  eins og: Hvernig skemmti ég mér? Hvað finnst mér gaman?:  

(Spurningablaðið fylgir í í viðauka 4, mynd 3).  

Stuttu seinna kom hinn hópurinn inn og hópurinn, sem var inni í stofu, fór í jóga. 

Kennarinn var með nákvæmlega sama efni fyrir þann hóp og hópinn sem var á undan. Hann 

hóf kennslustundina á að nemendur fóru í þakklætishringinn.  

 

 

Nemandi: Hafa líf, að vera á lífi, mér finnst leiðinlegt ef einhver myndi deyja þannig ég 

er þakklátur fyrir það að það séu allir á lífi í fjölskyldunni minni. 

Nemandi: Vatn, ganga í skóla. 

Nemandi: Hafa vinkonur, góðan kennara og vini, líf, fjölskylda. 

Nemandi: Hafa fjölskyldu, vini og kött. 

Nemandi: Þakklát fyrir lífið og það sem er í lífi mínu, er að fara verða stóra systir. 

Nemandi: Þakklát fyrir fjölskyldu, hreint vatn á Íslandi, allir í kringum mig eru góðir 

vinir. 

Nemandi: Að við búum á öruggu landi, á góða vini. 
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Nemandi: Eiga góða vini, fjölskyldu. 

Nemandi: Ég er þakklátur fyrir það að geta lifað á öruggu landi og sem er ekki 

hættulegt hérna og engin stríð. 

Nemandi: Ég er þakklátur fyrir að eiga góða fjölskyldu, skóla og góða kennara. 

Nemandi: Ég er þakklát fyrir góðan kennara, að landið er fallegt. 

Nemandi: Ég er þakklát fyrir vini, kennara, vinkonur og fjölskyldu og allt. 

Nemandi: Ég er þakklátur fyrir að vera í skóla og eiga fjölskyldu og vini og kennara, 

síðan er ég líka þakklátur fyrir að það er ekki stríð á þessu landi og þetta er gott land og 

það er vatn og matur og eiga góða peninga, þakklátur fyrir að eiga heimili. 

 

 

 

Næsta spurning var: Hvað veitir ykkur gleði? 

 

Nemandi: Fjölskyldan veitir mér gleði. 

Nemandi: Að geta leikið með vinum mínum, stundum spilað með þeim tölvuleiki, ég 

finn það í hjartanu.  

Nemandi: Mér líður vel þegar ég er með vinkonum mínum. 

Nemandi: Vinkonum mínum, vinum, fjölskyldu, geta leikið mér, þegar ég er í jóga. Ég 

finn fyrir því í hjartanu og huganum. 

Nemandi: Eiginlega það sama og Grétar, bara fullt skemmtilegt, að vera með vinum og 

leika með vinum. 

Nemandi: Skemmtilega vini, vinkonur, fjölskyldu, kennara í skólanum. 

Nemandi: Gaman í skólanum, leika þá finn ég fyrir gleði í hjartanu. 

Nemandi: Að hafa glaðan dag? [heyrði ekki alveg]. 

Nemandi: Að vera með vinum, fjölskyldunni. 

Nemandi: Ég er glaður þegar ég er frjáls, líka með fjölskyldu og vinum og í skólanum. 

Nemandi: Vera með bestu vinkonu mínum og að vera ég sjálfur, eiga góðan kennara. 
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      Nemandi: Finn fyrir gleði í maganum. 

 

 

 

Að lokum bað kennarinn nemendur um að loka augunum og ímynda sér að fjölskyldan sé 

með þeim, þau séu að borða nammi, í vatnsrennibrautagarði og spurði nemendur hvar þeir 

fyndu tilfinninguna í líkamanum. 

 

Spennu. 

Verður heitt. 

Manni langar að öskra. 

Í hjartanu. 

Í brosinu. 

Finn fyrir í höndunum og fótunum. 

Hoppa og öskra. 

Maður veit ekki hvernig maður á að haga sér. 

 

Heyra mátti að umræðurnar í seinni hópnum voru mun betri en í þeim fyrri. Kennarinn 

sagði að það væri þannig samsetning á hópnum, nemendur í seinni hópnum væru mun 

virkari í umræðum en hinn fyrri. 
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Niðurstöður viðtala 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum djúpviðtala við tvo einstaklinga úr tveimur 

grunnskólum. Fyrri einstaklingurinn var umsjónarkennari í fjórða bekk. Nafninu hefur verið 

breytt en hér fær kennarinn nafnið Jóhanna. Seinni einstaklingurinn er umsjónarkennari í 

sjöunda bekk. Nafninu hefur verið breytt en hér verður hún nefnd Anna. Settur var fram 

spurningalisti með opnum spurningum þar sem eftirfarandi spurninga var spurt:  

 

Hvað er lífsleikni fyrir þér?  

Jóhanna sagði:  

Það er þessi sjálfsefling, sjálfsþekking en það er samt svo margt, gagnrýnin hugsun og 

sjálfstraust, að byggja upp einstaklinginn, æfa sig í að vera leikinn að finna lausnir sjálfur. 

 

Anna sagði:  

Lífsleikni er svo margt. Það getur verið allt frá því að kunna að vera manneskja sem kann 

á sjálfa sig og lífið, til þess að vera manneskja í samfélagi við aðra. Stór partur af lífsleikninni 

finnst mér þó vera að skoða sinn innri mann og finna þá eiginleika sem hann hefur að geyma 

og hvernig hægt er að nýta þá í lífinu. Í þeirri leit er svo hægt að skoða hvað gerir manni lífið 

auðvelt og hvað torveldar manni það. Jafnrétti, mannréttindi, samskipti, samvera og ekki síst 

að vera! 

 

Hvaða námsefni er tekið fyrir í lífsleiknikennslu? 

Jóhanna sagði:  

Það er uppeldi til ábyrgðar, fyrst og fremst það, svo er núvitund og heimspeki. 

 

Anna sagði:  

Ég hef notað ýmislegt í lífsleiknikennslu. Efnið Ég er bara ég eftir Ásdísi Olsen og Lilju M. 

Jónsdóttur finnst mér samt það langbesta sem ég hef notað. Ég hef líka notað efnið um 

Fjölgreindirnar sem mér fannst líka fínt og svo efnið Ertu. En í ár er það Upright en það efni 

er svo sem í lagi en mér finnst erfitt að setja það fram á þann hátt að nemendur taki þátt í 

kennslustundunum sem annars er yfirleitt lítið mál.  
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Finnst þér áherslur í lífsleiknikennslu innan skólans hafa breyst eftir að námsgreinin var 

 sett undir samfélagsgreinar? Já, hvernig? Nei, af hverju? 

Jóhanna sagði:  

 Ég var ekki búin að vera í grunnskóla lengi, þetta hefur breyst eftir að við tókum 

uppeldi til ábyrgðar. Þá varð þetta markvissara. 

 

Anna sagði: 

Já að því leyti að margir hafa bara sett lífsleiknina út í horn og sinna henni miklu minna en 

áður var gert. Tímum í samfélagsgreinum hefur ekki verið fjölgað þrátt fyrir að heil grein hafi 

verið sett þarna inn. Mörgum samfélagsgreinakennurum, t.d. á unglingastigi finnst þetta ekki 

vera partur af greininni og því kenna þeir þetta ekki. Margir hafa farið þá leið að taka þetta 

upp í umsjónartímum og hafa þá bekkjarfundir og fyrirlestrar ýmiskonar verið efni tímanna. 

Þegar þetta var inni í viðmiðunarstundskrá þá var sett inn í töflur einn tími á viku. Ég hef 

tekið þann pól í hæðina að halda þessu að mestu leyti þó svo að stundum hafi maður tekið 

þetta í lotum, fleiri tíma í styttri tíma.  

 

Hverjir kenna lífsleikni í skólanum? Eru sérstakir lífsleiknikennarar eða eru það 

umsjónarkennarar? Af hverju eru ekki sérstakir lífsleiknikennarar í þessu? 

Jóhanna sagði:  

Það eru umsjónarkennarar, annars erum við með jógakennara, mætti segja að það sé 

liður í lífsleikni. Þetta er ekki inn í list- og verkgreinum þannig þetta fellur inn í umsjón 

umsjónarkennara að kenna þetta. Við erum ekki með faggreinakennslu á yngri stigum 

heldur. 

Anna sagði: 

Í þeim skóla, sem ég kenni eru umsjónakennarar sem sinna þessari kennslu alla jafna. 

Held að í flestum skólum sé það þannig og ef það er faggreinakennsla þá sé þetta í höndum 

ýmist umsjónakennara eða samfélagsgreinakennara. Mín upplifun er sú að fólk sem er að 

kenna t.d. samfélagsgreinar hafa ekki allir farið í gegnum kennaranámið sitt með þeim hætti 

að lífsleikni hafi verið partur af því. Mörgum finnst þeir þurfa að fá kennslu í að kenna þetta 
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en leitast ekki eftir að sækja námskeið eða annað til að öðlast slíka fræðslu. Einn póllinn er 

að sumum finnst þetta ekki mikilvægt sem sér námsgrein frekar ætti að samþætta lífsleikni 

inn í alla aðra kennslu og finnst mér það að nokkru leyti mjög góður punktur. Lífið skeður alls 

staðar, jafnrétti, manngæska, styrkleikar og veikleikar manneskjunnar eru til staðar alls 

staðar. En einhvers staðar þarf þetta að vera en ég er ekki á því að þetta sé endilega partur af 

einhverju öðru. Það verður til þess að vægið verður minna. 

 

Finnst þér lífsleikni mikilvæg? Já, af hverju? Nei, af hverju ekki? 

Jóhanna sagði:  

 Já, mjög, þetta er svo mikil undirstaða að líða vel og vita hver maður er þá getur 

 maður tekið hvað sem er. 

Anna sagði: 

Það að kenna börnum á jafnrétti, mannréttindi, sjálfþekkingu og annað í þeim dúr er 

mikilvægt og er partur af lífsleikninni. Því er fagið mikilvægt og ekki síður á þessum tímum 

þar sem samfélagið er með þeim hætti að áreiti og misgóðar upplýsingar eru út um allt og 

ungir krakkar verða fyrir áhrifum, t.d. af samfélagsmiðlum sem eru oft á tíðum ekki 

raunhæfar viðmiðanir.  

 

Hvernig finnst þér að kenna lífsleikni? 

Jóhanna sagði:  

Mér finnst það rosalega gaman. Ef það væri lífsleiknikennarastarf í boði þá myndi ég 

 taka það eða sækja um það. Ég er með eplahópa sem eru sjálfstyrkingar hópar, ég er 

 lærður markþjálfi, en það er markþjálfi í skólanum sem sér um sjálfstraust og 

 félagsþroska og fleira.  

Anna sagði:  

Oftast finnst mér gaman að kenna lífsleikni, það er þó misjafnlega skemmtilegt og fer 

alveg eftir efnistökunum hver tilfinning mín er. Það er gefandi að ræða málin við nemendur 

og komast að einhverju sem maður vissi ekki fyrir við það eitt að opna á umræðu um málefni 

sem eru þeim hugleikin. Einnig finnst mér gefandi að ræða mál eins og jafnrétti við 
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miðstigskrakka sem hafa oft mjög stýrða sýn á það hvað jafnrétti er og oft er gaman að sjá 

augu þeirra opnast fyrir nýrri sýn á hluti sem þau héldu að þau væru algjörlega með.  
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4 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða og kanna viðhorf kennara til lífsleiknikennslu í 

grunnskólum landsins og skilja og öðlast þekkingu á stöðu hennar í skólum. 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við fyrirliggjandi þekkingu og fræði. Í upphafi kaflans verða svörin úr spurningalistanum 

skoðuð í samhengi við fræðilegan bakgrunn. 

Því næst verða svör kennarana beggja við spurningalista rædd og krufin. Að lokum verður 

gerð grein fyrir þýðingu niðurstaðna rannsóknar fyrir skólastarf. Hér á eftir fara vangaveltur 

höfundar sem kviknuðu við vinnslu rannsóknarinnar og úrvinnslu niðurstaðna. 

 

5.1 Spurningalisti 

 

5.1.1 Hversu lengi hefur þú kennt lífsleikni? 

Fyrsta spurningin sem kennarar svöruðu af spurningalistanum  var: Hversu lengi hefur þú 

kennt lífsleikni?. Mig langaði að vita hvort það hefði áhrif á skoðun kennara á 

lífsleiknikennslu hvort þeir hefðu kennt lengur eða skemur. Í niðurstöðum má sjá mikla 

dreifingu á því hversu lengi kennarar höfðu kennt lífsleikni. Flestir – eða tíu af þeim sem 

svöruðu – höfðu kennt í 0–4 ár. Velta má fyrir sér hvort það geti ekki haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknar að margir kennarar höfðu kennt mun styttra en hinir og höfðu því ekki upplifað 

lífsleikni öðruvísi en undir samfélagsgreinum. 

 Ef til vill má leiða að því líkum að þeir sem hafa kennt lengur sé öruggari í 

lífsleiknikennslu sinni? Það tekur mörg ár að tileinka sér lífsleikni, margra ára endurtekning, 

mörg verkefni eða æfingar í lífsleiknikennslu geta valdið sumum nemendum áhyggjum eða 

ótta og getur því verið mikilvægt að kennari sé með gott traust frá hópnum (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 
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5.1.2 Á hvaða stigi sérð þú um lífsleiknikennslu? 

Lífsleiknikennsla fer fram á öllum stigum skólans og er hún mismunandi eftir því á hvaða aldri 

nemendur eru. Í niðurstöðum var mikil dreifing á svörum. Það voru jafn margir sem svöruðu 

á mið- og unglingastigi eða 11 kennarar á hvoru stigi af alls 30.  Sama á hvaða stigi kennarar 

sjá um lífsleiknikennslu þá er mikilvægt að hafa mótaða stefnu í lífsleikni, t.d. hvað varðar 

aga og virðingu fyrir reglum og samstarfi við heimili og foreldra (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 

2004). Elias og samstarfsmenn (1997, bls. 2) eru þessu sammála og telja lífsleiknikennslu 

afskaplega mikilvæga á hvaða stigi skólans sem er, þar öðlast nemendur til dæmis getu til að 

tjá sig, félagsfærni þeirra eykst og þeir verða færari um að takast  á við áskoranir í daglegu 

lífi. Þeir öðlast reynslu til að leysa ágreiningsmál, þroska með sér sjálfsvitund og síðast en 

ekki síst bera umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum.  

 

5.1.3 Hve margar kennslustundir í viku er lífsleikni kennd? 

Með spurningunni Hve margar kennslustundir í viku er lífsleikni kennd langaði mig að fá fram 

vitneskju um hvort kennarar kenndu eina ákveðna kennslustund sem væri eyrnamerkt 

lífsleikni eða hvort lífsleikni væri samþætt öllum greinum í kennslu þeirra. Í niðurstöðum kom 

fram að  tuttugu kennarar kenndu  eina kennslustund á viku. Samkvæmt almenna hluta í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þá eru samfélagsgreinar kenndar í 1.–4. bekk í  580 mínútur 

á viku, í 5.–7. bekk er kennt í 600 mínútur á viku, og í 8.–10. bekk eru það 360 mínútur á viku. 

Það eru því samtals 1.540 mínútur á viku sem fer í samfélagsgreinar. Engin ákvæði eru um 

það í greinasviði Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 194) hversu mikill tími á að fara í hverja 

grein, það fer því eftir kennara hve lífsleiknin fær stórt pláss. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvort lífsleikni verði ekki svolítið utanveltu innan samfélagsgreinanna þar sem sjö aðrar 

námsgreinar eru undir sama hatti.  

5.1.4 Hve mikill tími er tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á viku? 

Þessi spurning er keimlík þessari hér fyrir ofan og voru svörin oft alveg eins. Margir kennarar 

sögðu að það væri oftast ein klukkustund á viku eða meira eða að lífsleikni fléttist ósjálfrátt 

inn í flestar kennslustundir.  
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 ,,Lífsleikni fléttast ósjálfrátt inn í flestar kennslustundir‘‘. 

 

Þessu svari veltir höfundur fyrir sér, hvernig fléttist lífsleikni ósjálfrátt inn í kennslustundir 

hjá viðkomandi? Líklegast er átt við að kennarinn ræði um siðfræði og annað í tengslum við 

hana  við nemendur þegar við á, en  þarf ekki að afmarka lífsleiknikennslu og kenna hana að 

minnstakosti einu sinni í viku til að hún verði marktæk? Okkur ber skylda að styrkja og 

innræta nemendur og ala þá upp í góðum siðum, siðvitið skal vega það sama ef ekki þyngra 

en bókvitið og verksvitið (Kristján Kristjánsson, 2002)  

Einnig kom svarið:  

 

 ,,Á stundaskrá er ein kennslustund en stundum færist það á milli vikna‘‘. 

 

Þessi setning gefur tilefni til þess að halda að stundum færist lífsleiknikennslan eftir því 

hvað er að gerast í skólum. Lífsleikni hefur í mörgum skólum fastan tíma í töflu en er oft 

notuð í eitthvað annað en lífsleiknikennslu. Aldís Yngvadóttir (2010) bendir á að 

lífsleiknitímar séu oft  ekki nýttir sem skyldi og oft notaðir í annað en lífsleiknikennslu, fyrir 

hitt og þetta sem ef til vill tengist lítið lífsleiknikennslu.  Í þó nokkrum skólum er ekki gerð 

formleg lífsleikniáætlun það kom til dæmis í ljós í rannsókn Aldísar (2010)  að aðeins í 12 af 

þeim 61 skólum  sem tóku þátt hafði verið gerð formleg lífsleikniáætlun sem bendir til þess  

að lífsleiknikennslan sé alls ekki nógu markviss í mörgum skólum.  

 

5.1.5 Lífsleikni er mikilvæg námsgrein í skólastarfi 

Viðhorf til lífsleikni virðist mjög jákvæð meðal svarenda,  flestir svarenda voru sammála því 

að lífsleikni skipti mjög miklu máli í skólastarfi; tveimur fannst hún skipta litlu máli.  

Samkvæmt grunnþáttum menntunar skiptir lífsleikni töluverðu máli í skólum 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Nemendur eyða meiri hluta æsku sinnar í skóla og er því 

mikilvægt að skapa skilyrði í skólastofum þar sem lögð er áhersla á að efla sjálfstraust 

nemenda og samheldni. Nemendur er þannig undirbúnir félagslega, tilfinningalega og 

siðferðislega fyrir  þátttöku í samfélaginu (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, 

Kessler, Scwab-Stone & Shiver, 1997, bls 1-3). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e.d., bls. 30–31) 
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greinir einnig frá því að kennsla í lífsleikni sé afar mikilvæg og gagnleg, þar segir að hún skuli 

kennd í þeim tilgangi að stuðla að alhliða heilbrigði hvers og eins. 

 Ian Morris (2012) telur að menntun eigi að snúast um hvernig við eigum að lifa lífinu á 

farsælan hátt. Hann mælir með því að talað sé um tilfinningar í skólastarfi, að sú hæfni að 

láta tilfinningar sínar í ljós ætti að vera stór hluti af félagslegri færni nemenda. Martin 

Seligman tekur í sama streng og leggur áherslu á jákvæðni í skólastarfi, hann heldur því fram 

að þegar við erum jákvæð þá séum við líklegri til að sjá betur það sem er í kringum okkur og 

erum hæfari í að raða saman upplýsingum og mynda tengingar milli hugmynda en þegar við 

erum neikvæð. Þegar neikvæðni á í hlut þá lokast fyrir skapandi hugsun (Morris, 2012). Ætla 

mætti af ofangreindu að góð lífsleiknikennsla gæti komið að góðum notum við að efla þessa 

þætti. 

 

5.1.6 Finnst þér þá að í framtíðinni ætti að auka lífsleikni? 

Í niðurstöðum kom fram að tíu kennarar voru mjög sammála því að það ætti að auka 

lífsleiknikennslu í skólastarfi, átta kennarar frekar sammála, tíu hvorki né og tveir frekar 

ósammála. Meiri hlutinn er því sammála að það þurfi að auka við lífsleikni í skólastarfi.  

 Það má sjá að meiri hlutinn er sammála því að það þurfi að auka lífsleikni í skólastarfi 

umfram það sem er í aðalnámskrá. Ef til vill hefði verið æskilegt að spyrja viðmælendur 

hvernig væri hægt að auka hana, hvaða tillögur þeir hefðu. Það hefði verið fengur að þeim 

svörum. 

 Í dag er lífsleikni hluti af samfélagsgreinum, það eru sjö greinar undir þessum flokki og 

margt sem þarf að kenna. Lífsleikni ein og sér er einnig stór grein og plássfrek, höfundur er 

hræddur um að ef til vill fái lífsleiknin ekki þann sess sem hún þarf og mæti stundum afgangi 

eða er tekin undir kennslu í öðru (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

5.1.7 Eru sett markmið og áherslur í lífsleikni í skólanámskrá skólans? 

Nú á dögum er stanslaust minnt á þörfina að rækta samskiptahæfni barna og unglinga, 

siðferðiskennd þeirra og borgaravitund. Virðing og umhyggja er lykill að gefandi og þroskandi 

samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í niðurstöðum kom fram að tuttugu af þeim 

sem svöruðu sögðu að það væru sett markmið og áherslur í lífsleikni í skólanámskrá skólans, 

hinir svöruðu með nei-i eða svöruðu ekki. Það er umhugsunarefni að aðeins tuttugu 
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lífsleiknikennarar af þeim sem svöruðu sögðu að það væri lífsleikniáætlun í skólanum hjá 

þeim. Reyndar er það svo að ekki er getið um það í aðalnámskrá (2013) að skólar eigi að setja 

upp lífsleikniáætlun, í fyrri námskrám var kveðið á um að skólar ættu að setja upp 

lífsleikniáætlun en því er sleppt í núgildandi aðalnámskrá.  

 Eins og fram hefur komið er mikilvægt að skapa jákvæðan skólabrag í skólastarfi. 

Áherslurnar koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) en í jákvæðum skólabrag er 

mikilvægt að leggja rækt á uppbyggileg samskipti, heilbrigða sjálfsmynd, efla félagsleg tengsl, 

öryggi, jafnrétti og lýðræði (Guðfinna Gunnarsdóttir, 2015). Samkvæmt þessu er mikilvægt 

að skólar setji sér markmið og áherslu tengdar lífsleikni, hvað þeir ætla kenna og hvernig.  

 

5.1.8 Mikilvægt er að lífsleikni sé sjálfstæð námsgrein 

Í niðurstöðum kemur fram að um helmingur kennara er mjög sammála því að lífsleikni ætti 

að vera sjálfstæð námsgrein, átta eru frekar sammála, fimm svöruðu hvorki né og þrír voru  

frekar ósammála.  

Það má sjá að flestir eru sammála því að lífsleikni ætti að vera sjálfstæð námsgrein. Það 

er fróðlegt að skoða niðurstöður úr rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2010) um viðhorf kennara 

til lífsleikni, þeir telja að námsgreinin eigi bara eftir að eflast í skólum í náinni framtíð og það 

þurfi að huga vel að henni. Gera má ráð fyrir að þegar umfangsmikil námsgrein eins og 

lífsleikni er tekin út og felld undir eitthvað annað (hér samfélagsgreinar), þá geta atriði 

gleymst og skilvirkni, gildi og markmið námsgreinarinnar verða ef til vill ekki nægilega 

markviss. Það væri áhugavert að skoða hvort að lífsleikni fengi stærri sess í kennslu ef hún 

væri sér námsgrein en ekki innan samfélagsgreinanna, en það kallar á frekari rannsóknir. 

 

5.1.9 Ein kennslustund í viku er hæfilegur tími til að kenna lífsleikni í 4. – 10. bekk  

Það voru ellefu sem voru frekar sammála því að ein kennslustund í viku væri hæfilegur tími 

til að kenna lífsleikni, tíu voru frekar ósammála. Það eru því skiptar skoðanir hvort að það 

ætti að auka kennslustundir á viku fyrir lífsleikni, oftar en ekki er lífsleikni með einn tíma á 

viku í stundatöflu eða minna, örsjaldan meira. Þessar niðurstöður eru fróðlegar.  
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Í núgildandi námskrá (2011) er ekki tilgreint hversu miklum tíma á að verja í 

námsgreinina, það er undir hverjum og einum kennara komið hversu miklum tíma hann ver í 

lífsleikni af þeim tíma sem samfélagsgreinum er úthlutað. Erfitt er að gera sér í hugarlund 

hvað liggur að baki svörum kennara í þessari spurningu, telja þeir að lífsleikni sé 

undirstöðuþáttur í námi og skólastarfi og þurfi því meiri tíma eða eru þeir sáttir við 

lífsleiknikennsluna eins og hún er og telja ekki að hún þurfi á aukningu tíma að halda?  

 

5.1.10 Er skólinn þinn á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni? 

Síðasta spurningin snérist um hvort kennarar kenna á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni. Langflestir kennarar eða 21 af 30 voru af landsbyggðinni. Það er athyglisverð 

niðurstaða, gefa kennarar á höfuðborgarsvæðinu sér ef til vill ekki nægan tíma til að svara 

svona stuttum könnunum, eða eru þeir yfirhlaðnir verkefnum? Umhugsunarvert.  

 

5.2 Viðtöl við kennara 

 

5.2.1 Hvað er lífsleikni fyrir þér? 

Fyrsta spurning sem var lögð fyrir viðmælendur var þessi: Hvað er lífsleikni fyrir þér? Í svari 

sagði Jóhanna að það skipti miklu máli að byggja upp einstaklinginn, vera gagnrýnin í hugsun 

og þetta væri svo margt, eins og lífsleiknin er í sjálfu sér. Eins og kemur fram í aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) og má sjá í kafla 2 um lífsleikni þá gegnir hún mikilvægu hlutverki við að 

styrkja á skapandi hátt frumkvæði, áræði, hlutverk, sjálfsmynd og ábyrgð nemenda þegar 

þeir þurfa að svara stórum spurningum sem koma við reynsluheim, hugarheim og félagsheim 

þeirra. Jóhanna talar um að lífsleikni efli sjálfsþekkingu og sjálfstraust, en það er í samræmi 

við það sem Ian Morris (2012) segir, en hann bendir á að gagnlegt sé að tala um tilfinningar í 

skólastarfi, að það sé mikilvægt  til að efla félagsfærni nemenda. Daniel Goleman (200, bls. 

234-235) er sammála og telur að tilfinningasviði  einstaklinga fari hnignandi, mikill skortur sé 

á festu  í þjóðfélaginu og heimilislíf sé oft óreglulegt og því sé mjög mikilvægt að tala um 

tilfinningar. Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson (2004, 

bls. 8–9) leggja áherslu á að með lífsleikninámi og kennslu sé verið að aðstoða nemendur við 
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að móta sínar eigin skoðanir og afstöðu til lífsins og því sé mikilvægt að hjálpa þeim að vinna 

úr tilfinningum sínum. Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson (2004, bls. 8–9) benda einnig á að með lífsleikninámi og kennslu sé stefnt að því 

að aðstoða nemendur við að móta sínar eigin skoðanir og afstöðu til lífsins. Það hlýtur að 

vera mikilvægt að kenna nemendum jákvæð samskipti, kenna þeim að tjá sig og standa við 

skoðanir sínar, það auðveldar þeim að takast á við lífið þegar út í atvinnulífið er komið (Elias 

o.fl., 1997, bls 2).  

 Anna telur mikilvægt að við könnum okkur sjálf og lífið til þess að verða góð 

manneskja í samfélagi við aðra. Hún mælir með að fólk hugsi út í  jafnrétti, mannréttindi, 

samskipti, samveru og að lifa lífinu . Guðfinna Gunnarsdóttir (2015) er sammála því og hvetur 

kennara til að leggja rækt við nemendur með uppbyggilegum samskiptum, byggja upp 

sjálfsmynd þeirra, efla félagsleg tengsl, jafnrétti, öryggi og lýðræði. Í lífsleikni er gott tækifæri 

til að efla þessa þætti (Margrét Héðinsdóttir og fl., 2013).  

 Þessar niðurstöður samræmast lífsleiknigildum. Viðmælendur eru báðar á því að það 

eigi að byggja upp nemendur og hjálpa þeim að skilja og átta sig á veruleikanum og sjálfum 

sér.  

 

5.2.2 Hvaða námsefni er tekið fyrir í lífsleiknikennslu? 

Spurningin, sem lögð var fyrir viðmælendurna tvo var: Hvaða námsefni er tekið fyrir í 

lífsleiknikennslu? Skólar hér á landi hafa oft ákveðna stefnu sem kennarar kenna lífsleiknina  

út frá. Í skólanum, sem Jóhanna kenndi í, var unnið út frá stefnunni uppeldi til ábyrgðar. Sjá 

má á stofu Jóhönnu að hún fer eftir stefnunni. Á veggjum hangir urmull af verkefnum eftir 

nemendur, en öll tengjast þau uppeldi til ábyrgðar og verkefnin í lífsleiknitímum tengjast 

einnig stefnunni. Gera má ráð fyrir því að allir sem kenndu lífsleikni í skólanum hafi fylgt 

stefnunni uppeldi til ábyrgðar. Hugmyndin á bak við uppeldi til ábyrgðar snýst um það að 

einstaklingurinn geti tekið sjálfstæðar, siðferðilegar ákvarðanir varðandi eigin hegðun þegar 

hann er laus undan skömmum, sektarkennd, hótunum eða væntingum og loforðum um 

umbun, að hann fái sitt tækifæri til að geta metið lífsgildi sín. Það er markmið stefnunnar að 

styrkja einstaklinginn í að vera sá sem hann vill vera út frá sinni eigin sannfæringu frekar en 
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að snúast í kringum aðra út frá geðþótta þeirra (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007).   

Anna nefndi að hún hefði notað ýmislegt í lífsleiknikennslu. Hún var ánægð með efni um 

fjölgreindir, sagði að það hafi henta henni vel.  Aldís Yngadóttir (2002) bendir einmitt á að 

lífsleiknin hafi fengið byr undir báða vængi þegar fjölgreindir og tilfinningagreind komu til 

sögunnar. Í ár var Önnu uppálagt að nota efnið Upright, en henni finnst oft erfitt að setja það 

fram á skiljanlegan hátt fyrir nemendur. Upright er skipt niður í fjóra megin hluta: Bjargráð 

(e. coping), sjálfstraust (e. efficacy), félags- og tilfinningahæfni (e. social and emotional skills) 

og núvitund (e. mindfulness). Megin markmið Upright er að stuðla að vellíðan nemenda og 

koma í veg fyrir geðraskanir með því að efla seiglu (e. resilience) meðal unglinga, fjölskyldna 

þeirra og starfsfólki skólans (Ledertoug, 2019). Skólinn, sem Anna vann hjá, notaði Upright-

stefnu  að þessu sinni og lífsleiknikennslan tengist henni.  

Ljóst er að viðmælendur notuðu sitthvora aðferð við kennslu á lífsleikni. Skólarnir höfðu 

mismunandi áherslur og að auki þá kenndu þær á sitthvoru stiginu. Anna kenndi 7. bekk og 

Jóhanna kenndi 4. bekk. Þó má lesa út úr viðtölunum að báðar vinna að því að efla 

sjálfstraust nemenda og stuðla að hamingju þeirra.  

 

5.2.3 Finnst þér áherslur í lífsleiknikennslu innan skólans hafa breyst eftir að námsgreinin 

var sett undir samfélagsgreinar? Já, hvernig? Nei, af hverju? 

Viðmælendur höfðu kennt mislengi í grunnskóla. Jóhanna hafði ekki kennt í grunnskóla í 

mörg ár þannig að henni fannst erfitt að svara þessari spurningu. Hún taldi þó mikinn mun á 

líksleiknikennslunni eftir að í hennar skóla var tekin upp stefnan uppeldi til ábyrgðar; varð þá 

kennslan markvissari. Stefnan gengur út á að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna 

og unglinga, þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum. Lögð er áhersla 

á að starfsmenn skólans séu sammála þeim reglum sem eru settar um óásættanlega hegðun 

og þrói með sér samstilltar leiðir til að fylgja því eftir (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007).  

Anna taldi að margir kennarar hafi sett lífsleiknina út í horn og ekki sinnt henni eins 

vel og áður var gert. Hún taldi að margir noti lífsleikni undir bekkjarfundi og fyrirlestra.  Í 

grein Aldísar Yngvadóttur (2010) kemur fram að kennurum finnist lífsleikni ekki vera gert 
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hátt undir höfði í skólastarfi og að greinin sé hálfgerð ruslakista. Önnu finnst bagalegt að ekki 

hafi verið fjölgað tímum í samfélagsgreinum þegar heil grein, lífsleikni var felld undir 

samfélagsgreinar. Hún bætir við að samfélagsgreinakennarar sleppi lífsleikninni oft út úr 

námsskrá sinni. Þetta er athyglisvert þar sem samkvæmt aðalnámskrá (2011), er námsgreinin 

ætluð til að efla alhliða þroska nemenda. Velta má fyrir sér hvort ekki sé   mikilvægt að leggja 

góðan grunn hjá nemendum í lífleikni þannig að fræði lífsleikninnar sé nýtt til að byggja upp 

reynslu og lífsýn nemenda á jákvæðan hátt.   

Gera má ráð fyrir því að áherslur í lífsleiknikennslu hafi breyst eftir að hún var sett 

undir samfélagsgreinar ef marka má svör viðmælanda. Lífsleikni er mjög viðkvæm námsgrein 

og er því mikilvægt að þeir sem kenna þessa grein hafi áhuga og metnað til að kenna hana 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). Þar sem öllum umsjónarkennurum er falið það verkefni að 

kenna lífsleikni skiptir  miklu máli – eins og Erla Kristjánsdóttir og samstarfsmenn (2004) taka 

fram – að kennarar hafi mikinn áhuga á henni. 

 Viðmælendur voru báðar á því að lífsleiknikennsla hefði breyst, þrátt fyrir það að þær 

höfðu kennt í mislangan tíma. Það má sjá að eftir að skóli  Jóhönnu ákvað að taka upp 

stefnuna Uppeldi til ábyrgðar þá hafi lífsleiknikennslan breyst til batnaðar. Anna telur hins 

vegar  að lífsleiknikennsla í dag fái líklegast ekki þann tíma sem hún á skilið, hún nefnir að 

samfélagsgreinakennarar við skólann hjá sér sleppi oft lífsleiknikennslunni.  

 

5.2.4 Hverjir kenna lífsleikni í skólanum? Eru sérstakir lífsleiknikennarar eða eru það 

umsjónarkennarar? Af hverju sinna sérstakir lífsleiknikennarar ekki þessari 

kennslu? 

Báðir viðmælendurnir sögðu að í flestum tilvikum sjái umsjónarkennarar um lífsleiknikennslu 

í þeirra skóla. Anna taldi svo vera í flestum skólum þannig og ef það er faggreinakennsla þá 

sé kennslan oftast í höndum umsjónakennara eða samfélagsgreinakennara. 

Jóhanna nefndi að það væri jógakennari í hennar skóla  og telur hún það vera hluta af 

lífsleiknikennslu. 

 Langan tíma tekur að ná tökum á lífsleikni segir Erla Kristjánsdóttir (2004) en hún 

telur að það sé gott að byrja á yngstu nemendum og kenna þeim grunnatriði allra þátta 

lífsleikninnar. Það er starf kennarans að standa frammi fyrir allskonar ögrandi viðfangsefnum 
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sem fléttast inn í siðferðislegar spurningar um heiðarleika, sannleika og orðheldni. Kennarar 

eru ekki bara að sjá um sínar eigin faggreinar eða ákveðnar námsgreinar eins og íslensku og 

stærðfræði heldur fást þeir líka við samskipti og eru endalaust að efla siðferðiskennd og 

borgaravitund nemenda (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 

  Það er í höndum umsjónarkennara og samfélagsgreinakennara í grunnskólum að 

halda utan um lífsleiknikennslu segir Anna og bætir við  að eftir að lífsleikni fór undir 

samfélagsgreinar þá hafi kennslan breyst töluvert og eru kröfur mismunandi eftir skólum. 

Mín upplifun er sú, segir Anna,  að fólk sem er að kenna t.d. samfélagsgreinar hafi ekki allt 

farið í gegnum kennaranámið sitt með þeim hætti að lífsleikni hafi verið hluti af því . Mörgum 

kennurum finnst þeir þurfa að fá frekari kennslu í að kenna þetta en þeir leitast ekki heldur 

eftir að sækja námskeið eða annað til að öðlast slíka fræðslu. Að auki eru skiptar skoðanir um 

lífsleiknikennsluna sumum finnst hún ekki mikilvæg og finnst að hún ætti ekki að vera sér 

námsgrein og ætti frekar að samþættast öðrum greinum á meðan öðrum finnst hún mjög 

mikilvæg og vilja að hún sé sér grein. Þetta eru athyglisverðar vangaveltur hjá Önnu, efalaust 

eru skiptar skoðanir um greinina, en þar sem hún er orðin sjálfstæð grein innan 

samfélagfræðinnar hlýtur að vera mikilvægt að hlúa að henni. Aðalnámskrá grunnskóla 

leggur ríka áherslu á að lífsleikni  gegni stóru hlutverki við að styrkja á skapandi hátt áræði, 

hlutverk, ábyrgð, frumkvæði og sjálfsmynd nemenda þegar þeir standa frammi fyrir stórum 

spurningum sem varðar reynsluheim, hugarheim og félagsheim þeirra (Aðalnámsskrá 

grunnskóla 2011).  Auðvitað er það svo að kennsluaðferðir í lífsleikni eru um margt 

frábrugðnar hefðbundinni kennslu og því ef til vill skiljanlegt að kennarar veigri sér við að 

prófa þær.  Í mörgu af því lífsleikninámsefni sem skólar nota má sjá fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eins og til dæmis hóp- og paravinnu, leiklist, umræðu, hlutverkaleiki, 

skýrslugerð, kynningar, spuna, samvinnunám (e.cooperative learning) og viðtöl. Allar þessar 

aðferðir krefjast virkrar þátttöku nemandans, kennarinn skapar aðstæður þar sem nemendur 

fá tækifæri til að skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir og annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004).  Anna bendir á að kennarar kvarti margir hverjir yfir að hafa ekki fengið 

nægilega kennslu í greininni. Ætla má að það sé æskilegt að kennaraefnum gefist kostur á 

sérhæfingu í lífsleiknikennslu og að allir sem hljóta kennaramenntun fái lágmarks innsýn í 

námsgreinina.  
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5.2.5 Finnst þér lífsleikni mikilvæg? Já, af hverju? Nei, af hverju ekki? 

Viðmælendur voru á sama máli hér og sögðu lífsleikni mikilvæga. Markmið skóla væri að 

styrkja félagslega og tilfinningalega  hæfni nemenda til að geta tekist á við lífið. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) leggur áherslu á að  mikilvægt sé að örva vitsmunaþroska hjá 

nemendum, hún vill meina að það sé hlutverk skólans að efla félagslegan þroska nemenda 

með því að örva siðferðisvitund og efla ábyrga hegðun nemenda. Hún nefnir sem dæmi að 

efla  umhyggju, náungakærleika og sáttfýsi og bendir réttilega á gagnsemi þess  að efla 

virðingu nemenda fyrir öðru fólki, umhverfi og sjálfum sér.  

Jóhanna endurtók að lífsleikni sé afskaplega mikilvæg grein, hún er undirstaðan þess 

að nemendum líði vel telur Jóhanna. Slíkt hlýtur að falla undir það að skapa jákvæðan 

skólabrag (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það snýst um að leggja rækt við hjá nemendum 

að samskipti séu uppbyggileg, að byggja sjálfsmynd þeirra upp, efla félagsleg tengsl, öryggi, 

jafnrétti og lýðræði (Guðfinna Gunnarsdóttir, 2015). 

Anna var á því að lífsleikni sé mjög mikilvæg því hún kenni börnum um jafnrétti, 

mannréttindi, sjálfsþekkingu og fleira. Segja má að öll þessi atriði endurspegli þær áherslur 

sem koma fram í aðalnámskrá (2011) um lífsleikni þar sem áhersla er á gerð 

lífsleikniáætlunar, jákvæðan skólabrag og styðjandi og öruggt námsumhverfi.  

  

5.2.6 Hvernig finnst þér að kenna lífsleikni? 

Viðmælendum fannst báðum skemmtilegt að kenna lífsleikni. Í dag er stanslaust verið að 

minna á þá þörf að rækta samskiptahæfni barna og unglinga, siðferðiskennd þeirra og 

borgaravitund. Vegna þess að hnattvæðing er að aukast er stöðugt minnst á þessa þörf í 

samfélagi þjóða. Virðing og umhyggja sem er gefandi og þroskandi í samskiptum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Jóhanna myndi taka við starfi lífsleiknikennari ef það væri í boði. Hún hefur einlægan 

áhuga á lífsleiknikennslu. Önnu fannst oftast gaman að kenna lífsleikni en það fer þó  eftir 

efnistökum hverju sinni hver tilfinning hennar er. Henni finnst gefandi að ræða málin við 

nemendur og ef til vill komast að einhverju sem hún vissi ekki áður. Einnig nefndi hún að það 

sé ánægjulegt að ræða mál eins og jafnrétti við krakka á miðstigi því þeir hafa oft stýrða sýn á 

það hvað jafnrétti er og henni finnst gaman að sjá þegar augu þeirra opnast fyrir nýrri sýn á 

hluti sem þeir héldu að þeir væru með. Elias (1997, bls. 43) og samstarfsmenn hans benda á 



 

66 

að margt sé sameiginlegt með markvissri lífsleiknikennslu og góðum kennsluháttum eða 

gæðakennslu.  

 

5.3 Samantekt 

Ef marka má niðurstöður úr þessum kafla má sjá að viðhorf til lífsleikni er frekar jákvæð 

hjá svarendum, bæði í könnuninni og hjá viðmælendum.  

Skiptar skoðanir voru á því hvort ein kennslustund væri nóg fyrir lífsleiknikennslu á viku. 

Það sem er til viðmiðunar eru 40 mínútur í einni kennslustund. Ef horft er á allt kennsluefnið  

sem á að kenna í lífsleikni ætti ef til vill að íhuga hvort ekki væri æskilegt að kenna 80 

mínútur eða tvær kennslustundir á viku. Það voru þó einhverjir sem svöruðu því að þeir 

kenndu tvær kennslustundir á viku, en það voru ekki margir.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er ekki getið um það að skólar eigi að setja upp 

lífsleikniáætlun.  Viðmælendur nefndu að það væri betra ef sérstök lífsleikniáætlun væri til 

staðar til að fara eftir, þeir töldu einnig æskilegt að ákveðið efni lægi fyrir því það auðveldaði 

þeim kennsluna. Ætla má að lífsleiknikennsla verði markvissari og betri ef lífsleikniáætlun er 

til staðar í skólum.  

Kennarar voru flestir sammála um að lífsleikni ætti að vera undir sér hatti, vera sérstakt 

fag en ekki ein af samfélagsgreinum. Ef skoðuð er rannsókn Aldísar Yngvadóttur frá árinu 

2008 þar sem hún skoðaði stöðu greinarinnar (2010), þá má vænta þess að lífsleikni eigi eftir 

að eflast í skólum. Í niðurstöðum koma einnig fram óskir um að námsframboð í lífsleikni í 

kennaranámi sé eflt til þess að mæta þörfum kennara og skólastjórnenda (Aldís Yngvadóttir, 

2010). Tíu ár eru síðan rannsókn Aldísar kom út, þegar skoðuð eru þau námskeið sem eru í 

boði í dag þá eru ekki margir áfangar í boði á Menntavísindasviði sem tengjast lífsleikni. 

Höfundur hefur verið í námi á samfélagsgreinasviði frá árinu 2015 og hefur aldrei verið 

skylda að taka lífsleikni áfanga á því sviði. Það hlýtur að vera æskilegt að kennarar og 

kennaranemar geti sérhæft sig í lífsleiknikennslu (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

Ekki er hægt að alhæfa um stöðu lífsleikni og lífsleiknikennslu út frá  þeim gögnum sem 

hér hefur verið safnað og unnið úr. Sú tölfræði sem er notuð er einungis lýsandi, úrtakið 

gefur ekki möguleika á öðru. Niðurstöður gefa þó höfundi og vonandi öðrum innsýn í 

mikilvæg viðhorf og skoðanir í tengslum við lífsleiknikennslu sem geta nýst höfundi í 
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væntanlegu kennarastarfi. Því miður kom samkomubann í veg fyrir það að höfundur þessarar 

ritgerðar hefði möguleika á að heimsækja fleiri kennara á vettvangi og þannig fylgst með 

lífsleiknikennslu í fleiri skólum. Það hefði verið gagnlegt að fá innsýn í ólíka lífsleiknikennslu, í 

mismunandi skólum, að fá að spjalla við marga lífsleiknikennara og forvitnast um 

lífsleiknikennslu þeirra, skoðanir og væntingar.  
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5 Lokaorð 

Undanfarna áratugi hefur verið vakning í því að skólar eigi ekki aðeins að veita 

nemendum formlega menntun sem byggist á utanbókarlærdómi og skólabókum heldur eigi 

ekki síður að leggja áherslu á að hlúa að almennri velferð nemenda, auka tilfinningagreind 

þeirra og vellíðan. Fylgja má þessari vakningu úr hlaði með markvissri kennslu um tilfinningar 

og félagsfærni í tímum í lífsleikni. Þar sem nemendum er kennt að takast á við lífið. Það 

hlýtur að vera mikilvægt að nemendur kunni að takast á við ólík verkefni þegar út í lífið er 

komið. Geti umgengist fólk með ólíkar þarfir og langanir, geti sett sig í spor annarra og sýnt 

öðrum samhygð. Höfundur fór í áhorf í einungis einn skóla vegna Covid-19. Þar var 

andrúmloftið einstaklega notalegt, kennsluaðferðirnar í lífsleiknikennslunni voru frekar 

hefðbundnar og gaf kennsluefnið tilefni til skapandi kennsluaðferða. 

Í samfélaginu hafa aukist kröfur um hæfni í samskiptum og að einstaklingar geti lesið í 

mismunandi aðstæður. Að ofangreindu má vera ljóst að tilefni er til þess að efla 

lífsleiknikennslu eins og kostur er í grunnskólum landsins.  

Í þessari ritgerð leitar höfundur svara við rannsóknarspurningu sinni: Hvert er viðhorf 

kennara til lífsleiknikennslu í grunnskólum? Niðurstöður rannsóknar minnar gefa til kynna að 

margir kennarar séu ósáttir við að lífsleikni hafi farið undir samfélagsgreinar. Greinin bætist 

þar við sjö aðrar greinar sem fyrir eru í samfélagsgreinum. Segja má að þar sé fullbókað. Þó 

er ástæða til bjartsýni þar sem greinin virðist hafa meðbyr hjá kennurum þar sem meirihluti 

þeirra telur greinina afskaplega mikilvæga. Vert er að hamra á þessum meðbyr og virkja hann 

lífsleikninni til framdráttar. 

Athyglisverðar eru áhyggjur sumra viðmælanda. Það má sjá á svörum þeirra og 

niðurstöðum úr spurningakönnun að því miður virðist lífsleiknin stundum týnast, kennarar 

eiga það til að nota lífsleikni undir bekkjartíma eða aðrar umræður. Margir kennarar reyna 

þó að viðhalda lífsleikni eins og þeir geta, en eins og Anna, einn viðmælanda nefndi þá tók 

hún stundum lífsleiknikennsluna í lotum og sumir tímar urðu oft styttri en aðrir. Anna hafði 

einnig áhyggjur af kennaranámi lífsleiknikennara. Hún taldi að lífsleiknin fengi ekki nægilegt 

pláss í kennaranámi. Ekki væri skylda fyrir hinn almenna kennara að taka lífsleikni í sínu námi. 

Höfundur veltir vöngum yfir orðum Önnu og fannst ástæða til þess að skoða kennaranámið 

með tilliti til lífsleiknikennslu. Einn áfangi í lífsleikni er innan samfélagsgreina í grunnnámi 
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samfélagsgreinakennara, það er valáfangi. Væri ekki æskilegt að efla kennslu í greininni og 

leggja áherslu á að auka vægi þeirrar kennslu sem leggur áherslu á að byggja upp heilbrigða, 

jákvæða og  lífsglaða nemendur þegar þeir takast á við lífið við lok grunnskóla? Ef lífsleikni 

yrði sér námsgrein í framtíðinni, sem hún vonandi verður, væri æskilegt að hanna sérstakt  

kjörsvið í kennaranámi fyrir kennaranema sem vilja kenna lífsleikni. Höfundur telur að það 

gæti orðið spennandi kjörsvið sem gæti gangast bæði kennaranemum og kennurum af 

vettvangi til þess að undirbúa sig undir kennslu í lífsleikni. 

Það er von höfundar að þetta verkefni, þessi ritgerð veki upp umræður um 

lífsleiknikennslu nú á dögum, hvort þurfi að bæta hana og þá hvernig?. Þarf að gera hana 

aftur að sérstakri námsgrein til að hún fáið það pláss sem hún verðskuldar.? Fær hún ef til vill 

of lítinn tíma í skólastarfinu? Er ekki borin nægileg virðing fyrir greininni? Niðurstöður 

þessarar rannsóknar geta vonandi nýst í tengslum við þróun greinarinnar.  

Höfundur vill gera orð Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2018) að sínum hér í lokin, en hún 

segir: ,,Leiðarljós allra uppalenda er að hlúa að heill barna og ungmenna í samtíð og framtíð 

hverjar sem aðstæður þeirra eru, bæði í þeirra eigin þágu og samfélagsins‘‘. 
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Viðauki A 

Spurningar sem settar voru fram fyrir þá kennara sem svöruðu spurningakönnuninni. 

• Á hvaða stigi sérð þú um lífsleiknikennslu?  

• Hve margar kennslustundir í viku er lífsleikni kennd? 

• Hve mikill tími er tekinn fyrir lífsleiknikennslu nemenda á viku? 

• Lífsleikni er mikilvæg námsgrein í skólastarfi 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög ósammála  

• Finnst þér þá að í framtíðinni ætti að auka lífsleikni? 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

o  

• Eru sett markmið og áherslur í lífsleikni í skólanámskrá skólans? 

o Já, nei, svara ekki 

• Mikilvægt er að lífsleikni sé sjálfstæð námsgrein 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála  

o Hvorki né 
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o Frekar ósammála 

o Mjög sammála 

• Ein kennslustund í viku er hæfilegur tími til að kenna lífsleikni í 4.-10. bekk 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög ósammála 

• Er skólinn þinn á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? 

o Höfuðborgarsvæðinu 

o Landsbyggðinni 
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Viðauki Á 

Spurningar sem lagðar voru fyrir kennara þegar höfundur fór í áhorf í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. 

• Hvað er lífsleikni fyrir þér? 

• Hvaða námsefni er tekið fyrir í lífsleiknikennslu? 

• Finnst þér áherslur í lífsleiknikennslu innan skólans hafa breyst eftir að námsgreinin 

var sett undir samfélagsgreinar? Já, hvernig? Nei, af hverju? 

• Hverjir kenna lífsleikni í skólanum? Eru sérstakir lífsleiknikennarar eða eru það 

umsjónarkennarar. Af hverju eru ekki sérstakir lífsleiknikennarar í þessu? 

• Finnst þér lífsleikni mikilvæg? 

o Já, af hverju? Nei, af hverju ekki? 

• Hvernig finnst þér að kenna lífsleikni? 
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Viðauki B 

Tölvupóstur sem sendur var út á skólastjórnendur: 

 

Sæl/ll (nafn skólastjórnanda), 

 

Íris Kristín heiti ég og er kennaranemi á námsleiðinni Kennsla samfélagsgreina, M.Ed.  

 

Ég er að vinna að meistaraverkefninu mínu sem er rannsókn á hvert viðhorf kennara er til 

lífsleiknikennslu í grunnskólum?  

Er möguleiki á að þú getir beðið þann sem er að sjá um lífsleiknikennslu í skólanum að svara 

þessum spurningalista? 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=A3wlasAA6ig%3D 

 

Lífsleiknikennsla í grunnskólum á 

Íslandi | Web Survey Tools 

Web Survey Tools 

www.questionpro.com 

 

 

Kær kveðja, Íris Kristín Smith 

 

 

 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=A3wlasAA6ig%3D
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=A3wlasAA6ig%3D
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=A3wlasAA6ig%3D
http://www.questionpro.com/
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=A3wlasAA6ig=
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Viðauki C 

Mynd 1 

 

Hér má sjá mynd af veggspjaldi sem hékk í stofu hjá Jóhönnu: Það skýrir vel hvað felst í 

uppeldi til ábyrgðar er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

Mynd 2 

 

Hér má sjá hvernig nemendur vilja leysa úr ágreiningi. Þeim finnst best að byrja á því að 

setjast saman, leysa málið, allir fara sáttir frá borði og segja kennaranum hvernig málið var 

leyst.  
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Mynd 3 

 

Hér má sjá verkefnið sem nemendur unnu í lok tímans þar sem ég var í áhorfi.  
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Mynd 4 

 

Hér má sjá fiðrildi og stjörnur á veggjum, verkefnin tengjast skólastefnunni uppeldi til 

ábyrgðar. Nemendur hafa skrifað á úrklippurnar. 
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Mynd 5 

 

Hér má aftur sjá stjörnur en einnig blöðrur og hjörtu. Nemendur hafa skrifað hér á 

úrklippurnar. 
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Mynd 6

 

Hér má sjá verkefnið sem krakkarnir bjuggu til fyrir sjálfa sig. Órói með fiðrildi, hjarta, húsi 

með mynd af sér á, blöðru og hjarta.  
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Mynd 7 

 

Hér má sjá Óskaveröldina. Þar hafa nemendur skrifað allt það besta sem þeir geta hugsað 

sér, hlutir, fólk, athafnir, frístundir og fleira, – allt sem gerir þá hamingjusama. 
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