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Formáli 

Þessi rannsókn er lögð fram sem lokaverkefni til M.Ed prófs á námsleiðinni Menntun 

framhaldsskólakennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 30 ECTS 

eininga og var unnið á haustmisseri 2019 og vormisseri 2020. Verkefnið ber heitið Án gríns, 

ef maður pælir í því þá er lífsleiknikennsla álíka mikilvæg og að drekka vatn eða bursta í sér 

tennurnar. Viðhorf framhaldsskólanemenda til lífsleiknikennslu. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er að skoða viðhorf nemenda til lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og 

athuga hvort þau endurspegli markmið lífsleikninnar. Rannsóknin byggist  á viðtölum við 

nemendur framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Leiðbeinandi minn við rannsóknina er 

Ólafur Páll Jónsson, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands. Sérfræðingur þessarar 

rannsóknar er Þuríður Jóna Jóhannsdóttir dósent við Deild faggreinakennslu á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands og formaður námsbrautar um menntun 

framhaldsskólakennara. Áhugi minn á lífsleiknikennslu kviknaði í grunnnáminu mínu og 

blómstraði svo í vettvangskennslunni árið 2018-2019. Ég hef unnið mikið með ungu fólki í 

gegnum ævina og hef mikinn áhuga á því að heyra þeirra skoðanir og sjónarmið, sérstaklega 

á málum sem snerta þau sjálf. Því ákvað ég að sameina þessi tvö áhugamál mín í eitt og þar 

með kom hugmyndin af rannsókninni. Ég vonast til að niðurstöður þessara rannsóknar geti 

hjálpað til við að bæta lífsleiknikennslu á Íslandi og hafi hagnýtt gildi.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ólafi Páli Jónssyni fyrir leiðsögnina, samtölin, áhugann 

og hvatninguna. Einnig vil ég þakka vinum mínum og fjölskyldu fyrir þolinmæði og mikinn 

stuðning. Sérstaklega vil ég þakka vinkonu minni og samnemanda Öglu Brá Sigurðardóttur 

fyrir að hvetja mig áfram og vera ómetanlegur stuðningur við gerð þessarar rannsóknar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum viðmælendum rannsóknarinnar kærlega fyrir 

þátttökuna. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika.   
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Ágrip 

 

Viðfangsefni verkefnisins er lífsleiknikennsla í framhaldsskólum séð frá sjónarhorni nemenda. 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og skoða hvort 

viðhorf nemenda séu í takt við markmið námsins eins og þeim er lýst í aðalnámskrá, 

greinanámskrá í lífsleikni og fleiri stefnuskjölum. Í skólanámskrám koma fram mörg markmið 

í lífsleikni en í flestum framhaldsskólum er einungis einn lífsleikniáfangi. Lífsleikni á sér ekkert 

sérstaklega langa sögu sem námsgrein í skólum hér á landi. En í stuttu máli gengur lífsleikni á 

framhaldsskólastigi út á það að stuðla að því nemendur verði að heilsteyptum einstaklingum 

og efla alhliða þroska þeirra. Ritgerðin byggist upp á rýnihópaviðtölum við átta hópa, í 

hverjum hópi eru tveir til fjórir nemendur. Viðtöl eru tekin við nemendur í fjórum skólum á 

höfuðborgarsvæðinu, tvo hópa í hverjum skóla. Viðtölin eru tekin við nemendur á lokaári í 

framhaldsskóla sem allir hafa lokið lífsleikniáfanga. Skoðað er hvað situr eftir hjá nemendum, 

hvernig þeir upplifðu lífsleiknina og viðhorf þeirra til hennar. Rödd nemenda er mikilvæg og 

er því nauðsynlegt fyrir kennara og skipuleggjendur í lífsleiknikennslu að heyra hana. 

Mikilvægt er fyrir kennara að sjá hvað virkar, hvað situr eftir að áfanga loknum og hvernig 

nemendur líta á fagið eftir að hafa lokið því. Skoðanir og túlkanir nemenda á lífsleikni eru 

mismunandi, því er mikilvægt að viðtölin séu tekin við mismunandi hópa í mismunandi 

skólum til að fá mismunandi sjónarhorn og upplifanir. En í lokin er þetta spurning um hvort 

viðhorf nemenda endurspegli stefnuskjöl í lífsleikni og ef ekki þurfum við að spyrja okkur: 

Hvað getum við gert betur? Niðurstöður þessarar ritgerðar leiða það í ljós að nemendur eru 

ekki alveg klárir á því hvað felst í lífsleikni, hvað sé ætlast til af þeim og hver tilgangurinn með 

kennslunni sé. Lífsleikni er sögð vera fag til að undirbúa nemendur fyrir lífið og vettvangur 

fyrir þá til að læra á sjálfa sig, því er hún mikilvæg og þarf meiri umfjöllun.  
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Abstract 

“No joke, if you think about it, then life-skills education is equally important as drinking 

water or brush your teeth”: Students’ perspectives on life skills education in junior college. 

 

The subject of this project is Life skill teaching in Junior colleges from the student’s view-

point. The goal of the project is to shed light on Life skill teaching in Junior colleges and to 

see if the students attitude towards the learning is in line with the goals of the learning as it 

is prescribed in the general section of the National Curriculum Guide, the Life skills 

curriculum and other policy documents. School Curricula have various Life Skill goals but in 

most Junior Colleges there is just one Life Skills course. Life Skills education does not have a 

long history as a subject in Icelandic schools. In short, the purpose of Life Skills education in 

Junior Colleges is to develop the student's skills in a comprehensive way and help him/her to 

grow into a sound individual. This essay is built upon eight focus group interviews, each 

group has two,  three or four students. The interviews are taken with students from four 

Junior Colleges in the Great Reykjavik area, two groups in each school. The students were in 

their final year at the time of the interview and all had finished a Life Skills course. What the 

students take with them after the Life Skills course, how they experienced it and their 

opinion on it, are examined. The student’s opinion is important and that is why it is essential 

for teachers and planners of Life skill teaching to hear it. It is of great value for teachers to 

see what works, what remains in the minds of the students and how they look upon the 

course after finishing it. The students' opinions and interpretation of the Life Skills course 

can be very diverse, that is why it is necessary to interview different groups in different 

schools to get different perspectives and experiences. And, finally, the project explores 

whether the students' viewpoints reflect the curricula objectives for the Live Skills course? 

And if not, do we need to ask us the question: What can we improve? Life skills teaching is 

meant to prepare students for living their life and help  them to get to know themselves, 

that is why Life skill teaching is important and needs more review.  
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1 Inngangur  

Lífsleikni er fag í flest öllum framhaldsskólum landsins. Við útgáfu aðalnámskrár framhalds-

skóla 2011 var ákveðið að aðeins þrjár kennslugreinar teldust til kjarnagreinar í framhalds-

skóla: íslenska, stærðfræði og enska. Lífsleikni er því ekki lengur námsgrein né skyldu fag í 

námskrám framhaldsskólanna og því getur hún gleymist í mikilvægi annarra námsgreina. 

Athyglisvert er að skoða hversu mikið staða lífsleikninnar hefur breyst í gegnum tíðina. Árið 

1999 kom lífsleikni fram í aðalnámskrá framhaldsskólanna sem sér námsgrein en í nýjustu 

útgáfu aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) er hún einungis nefnd tvisvar á nafn og ekki 

lengur flokkuð sem sér námsgrein (Menntamálaráðuneytið, 1999 og 2011). Lífsleikni hefur 

þó verið sífellt meira í brennidepli samfélagsins síðastliðin ár og er kominn tími til að hún fái 

sitt pláss í skólasamfélaginu. Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna fram á að lífsleikni-

kennsla hefur jákvæð áhrif á nemendur og skólasamfélagið í heild sinni. Í lífsleikni á nemend-

um að vera kennt að efla sjálfa sig sem einstaklinga á ýmsum sviðum og þar með samfélagið. 

Í rauninni er ekki til nein ein skilgreining á hugtakinu en þó eru flest allir fræðimenn sammála 

því að meginviðfangsefni lífsleikninnar sé að efla siðferðis-, félags-, persónu- og 

tilfinningaþroska nemenda. Íslenska orðið lífsleikni er í raun bein þýðing á ensku orðunum 

„life skills“ en orðið felur í sér færni sem gagnleg er í lífinu (Aldís Yngvadóttir, 2004). Rödd 

nemenda er sérstaklega mikilvæg þegar farið er yfir stöðu námsgreinarinnar í skólum. Til eru 

stefnuskjöl sem segja til um markmið, viðmið og lærdóminn sem á að fara fram í 

kennslugreininni. Þetta eru skjöl á borð við aðalnámskrá framhaldsskólanna, námskrár og 

tillöguhefti menntamálaráðuneytisins um lífsleikni. En spurningin er hvort þau viðmið séu 

raunhæf miðað við athyglina sem lífsleikni fær í skólasamfélaginu. Upplifun rannsakanda er 

sú að lífsleikni sé hálfgert aukafag og uppfyllingarefni og fái ekki þann sess í skólastarfi sem 

hún ætti í raun að fá. Því fór rannsakandi af stað með þessa rannsókn og hugsaði með sér að 

enginn væri betri til að svara rannsóknaspurningum varðandi greinina en nemendur sjálfir.  

Rannsóknin sem hér um ræðir er því eigindleg viðtalsrannsókn þar sem viðhorf nem-

enda eru skoðuð til samanburðar við stefnuskjöl um lífsleikni. Viðtöl eru tekin við nemendur 

sem lokið hafa námsgreininni og eru að ljúka framhaldsskólagöngu sinni. Markmiðið með 

rannsókninni er að varpa ljósi á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og skoða hvort viðhorf 

nemenda séu í takt við núverandi stefnuskjöl. Í rannsókninni verða eftirfarandi spurningum 

svarað:  

- Hver eru viðhorf nemenda til lífsleiknikennslu í framhaldsskólum?  

- Að hvaða leyti endurspeglar reynsla nemenda af lífsleiknikennslu þau markmið sem 

sett eru fram í stefnuskjölum? 

- Hvað situr eftir hjá nemendum eftir lífsleiknikennsluna?  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Uppruni lífsleikni á Íslandi  

Lífsleikni á sér ekki langa sögu sem námsgrein í skólum hér á landi. Talið er að fyrst hafi verið 

talað um lífsleikni í íslensku máli í lok síðustu aldar (Menntamálaráðuneytið, 1977). Orðið 

lífsleikni á sér því ekki langa sögu í okkar tungumáli og er talið að það hafi sést fyrst á prenti 

árið 1990 í skýrslu Menntamálaráðuneytisins. Þar kom orðið fram þegar fjallað var um 

kennslu á bandarísku námsefni þar sem áherslan var lögð á lífsleikni og heilbrigða lífshætti. 

Uppruna orðsins er því hægt að rekja til enska hugtaksins „life skills education“ (Aldís 

Yngvadóttir, 2002). Þó lífsleikni sem námsgrein hefði ekki komið fram fyrr þá höfðu uppeldis-

leg og félagsleg markmið sinn sess í námskrám íslenskra skóla. Sem dæmi má nefna sam-

félagsfræði (Menntamálaráðuneytið, 1977). Hugmyndir um lífsleikni voru því farnar að ryðja 

sér til rúms í íslensku skólasamfélagi nokkuð áður en lífsleiknin var gerð að nýrri námsgrein, 

en hún varð til þegar Aðalnámskrá árið 1999 kom út. Fyrir útgáfu námskrárinnar má segja að 

orðið lífsleikni hafi verið notað sem samnefnari kennsluefnis og náms þar sem áhersla var 

lögð á að styrkja tilfinninga- og félagslega hæfni nemenda. Því má segja að viðfangsefni 

lífsleikninnar hafi verið komin inn í mörgum skólum áður en námsgreinin sjálf varð til (Aldís 

Yngvadóttir,2002). Hugmyndir lífsleikninnar byggjast á mörgum fræðigreinum eins og 

heimspeki, sálfræði, siðfræði, menntunarfræði og félagsfræði. Ef horft er á viðfangsefni lífs-

leikninnar í sögulegu ljósi er hún alls ekki ný af nálinni (Aldís Yngvadóttir, 2010). Sem dæmi 

má nefna sjálfsþekkingu og siðfræði en það hefur verið viðfangsefni menntunnar lengi og 

byggjast mörg siðferðisleg gildi okkar á hugmyndum Aristótelesar og Platóns (Kristján 

Kristjánsson, 2001). Charles Darwin fjallaði um tilfinningaþróun hjá mönnum á síðari hluta 

19. aldar, hugtakið félagsgreind kom síðan fram árið 1920 frá bandaríska sálfræðingnum 

Edward Lee Thorndike og árið 1983 kom Howard Gardner fram með fjölgreindakenninguna 

þar sem hann taldi samskipta- og sjálfsþekkingargreind vera tvær af sjö greindum mannsins. 

Árið 1990 settu Mayer og Salovary fram sérstaka kenningu um tilfinningagreind. Þessar 

kenningar og siðfræðin hafa allar haft mikil áhrif á inntak lífsleikninnar (Aldís 

Yngvadóttir,2010).  

Ýmsar erlendar stefnur og straumar hafa einnig haft áhrif á þróun lífsleikninnar á 

Íslandi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnin (WHO,1993) lagði áherslu á „life skills“ sem er einmitt 

fyrirmynd íslenska orðsins lífsleikni (Aldís Yngvadóttir, 2010). En stærsta dæmið er líklegast 

mannkostamenntun sem kallast á ensku „character education“. Mannkostamenntun er 

hugmyndafræði um nám sem styður þroska nemenda á tilfinningalegan, samfélagslegan og 

siðferðislegan hátt. Þessi hugmyndafræði gerir ráð fyrir að siðferðisgildi – eða dyggðir í skiln-

ingi Aristótelesar – eins og til dæmis heiðarleiki, umhyggja, ástundun, hugrekki, sanngirni, 
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ábyrgð og virðingu fyrir sjálfum sér sem og öðrum séu mikilvægir þættir í allri menntun. 

Mannkostamenntun kennir nemendum í raun hvernig þeir geta ræktað þá mannkosti sem 

þeir hafa til að bera og hvernig þeir geta lagt sitt besta af mörkum (Kristján Kristjánsson, 

2015). Kristján Kristjánsson hefur fjallað mikið um lífsleikni og sér hana sem ræktun persónu-

legra dyggða, tilfinninga og athafna og telur hann að rætur lífsleikninnar megi rekja til 

dyggðafræða. Hann segir hana vera rækt við siðferðisþroska og siðvit (Kristján Kristjánsson, 

2002). 

Lífsleikni hefur þróast áfram og mikið í gegnum tíðina og núna er komin til sögunnar ný 

nálgun sem byggir á jákvæðri sálfræði og heimspeki. Hún hefur vaxið ört hér á landi og er 

ástæðan fyrst og fremst sú að lögð er áhersla á jákvæðar hliðar mannlífs, hamingju og 

farsæld og einnig á siðfræði, gildi og dyggðir. Sálfræðingarnir Mihaly Csikzentmihalyi og 

Martin Seligman eru upphafsmenn hennar eins og hún birtist okkur í dag. Þeir segja að með 

jákvæðri sálfræði sé leitast við að skilja og efla styrkleika og dyggðir sem geta gefið einstak-

lingum og samfélögum möguleika á því að blómsta (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnars-

dóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Lífsleikni er kennd bæði í grunnskólum og framhaldsskólum. Fyrstu árin eftir að lífs-

leikni varð lögbundin námsgrein var námsefni búið til og töldu sumir að þar hafi skort skipu-

lega stefnu. Framhaldsskólunum var gefið ákveðið sjálfstæði í útfærslu lífsleikninnar og 

virðist lítið hafa verið skrifað um fyrstu ár lífsleikninnar á framhaldsskólastigi þannig að ef til 

vill hefur meint stefnuleysi átt sér eðlilegar skýringar (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunn-

arsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Í dag er lífsleikni ekki sérstök námsgrein en 

viðfangsefni hennar einkenna kennslu í framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 2011).  

2.2 Viðfangsefni í lífsleikni  

Samkvæmt Aðalnámskrá (1999) er lífsleikni námsgrein sem gefur kennaranum möguleika á 

því að einbeita sér að velferð og vellíðan nemenda sinna samhliða námsmarkmiðum 

greinarinnar. Lífsleikni felur í sér að efla færni nemenda til þess að takast á við kröfur, 

fjölbreytileika og áskoranir daglegs lífs. Í Aðalnámsskránni frá 1999 segir að lífsleikni byggi á 

því að:   

efla alhliða þroska nemandans og stuðla að því að hann verði að heilsteyptum 

einstaklingi. Það felur m.a. í sér að nemandinn geri sér far um að rækta með sér 

andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. (Aðalnámskrá, 1999).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) segir lífsleikni vera getuna til þess að aðlagast og 

efla jákvæða hegðun sem hjálpar einstaklingnum að takast á við áskoranir og kröfur daglegs 

lífs á áhrifaríkan hátt (World Health Organization, 1997).  
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur mikla áherslu á inntak lífsleikninnar. Færni er 

hugtak sem kemur mikið fyrir í lífsleikni og er skilgreiningin á því hugtaki líklega breytileg eftir 

menningarheimum en greiningin á lífsleikninni bendir til þess að hún byggist á ákveðnum 

grunnfærniþáttum sem eru ætlaðir til að efla velferð og heilsu unglinga og barna. Þessir 

þættir eru samskipti, geta til að leysa mál, ákvarðanataka, gagnrýni, skapandi hugsun, 

sjálfsvitund, tjáning, samhygð, að takast á við eigin tilfinningar og annarra og einnig færni í 

að takast á við streitu og álag. Einstaklingar fæðast ekki með þessa færniþætti og því er hægt 

að þjálfa og kenna nemendum þá (WHO, 1997). Árið 1999 kom fram ný skilgreining frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Sameinuðu þjóðunum um að markmið náms í lífsleikni 

væri að veita styrkingu og þjálfun í félagsálfræðilegri færni sem hæfir viðkomandi menningu 

og þroska unglinga og barna. Lífsleikni á að efla félags- og persónuþroska, hindra félagsleg og 

heilsufarsleg vandamál og standa vörð um mannréttindi (WHO, 1999).  

Í handbókinni Lífsleikni: Sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd (2004) eftir Erlu Kristjáns-

dóttur, Jóhann Inga Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson er þessi skilgreining Alþjóða-

heilbrigðismálastofnuninnar túlkuð með tilliti til tvenns konar viðfangsefna. Annars vegar 

þeirra sem snúa að einstaklingnum sjálfum og hins vegar er sjónum beint að heildinni, 

samfélaginu og umhverfinu með því að „laga sig“ að mismunandi aðstæðum á jákvæðan hátt 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 8).  

Árið 2007 kom út aðalnámskrá í lífsleikni fyrir grunnskóla og í henni segir:  

Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í sér að 

nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði 

og sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, siðvit og virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum. Efling borgaravitundar vísar til þess að efla færni ungs 

fólks og fullorðinna til að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Auk þess 

verði leitast við að styrkja áræði hans, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og 

aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi (Aðalnámskrá 

grunnskóla: lífsleikni, 2007).  

Þótt þessi skilgreining komi fram í aðalnámskrá grunnskóla þá er hér um að ræða almenna 

skilgreiningu á námsgreininni sem á einnig við í framhaldsskóla. 

Kristján Kristjánsson talar um tvo flokka í lífsleikni, beinabera lífsleikni og holdtekna 

lífsleikni. Beinaber lífsleikni felur í sér að til séu sameiginlegar dygðir og gildi sem eru eftir-

sóknarverð og allir geti verið sammála um. Dygðirnar og gildin eru til alls staðar í heiminum 

óháð stund og stað. Holdtekin lífsleikni felur í sér ákveðin gildi sem einungis eru viðurkennd í 

ákveðnum hópum eða á ákveðnum stöðum. Hún inniheldur siðferðilega afstæðishyggju og 

tekur mið af tíma. Kristján telur beinabera lífsleikni vera í íslenskri námskrá en hún tengist 



 

13 

meðal annars námi um félagslega og tilfinningalega þætti og mannrækt (Kristján Kristjáns-

son, 2002). Kristján Kristjánsson (2001) talar um að lífsleiknikennsla sé góður vettvangur til 

að koma inn á marga hluti eins og til dæmis fíkniefnafræðslu, tímastjórnun, lagakerfið, 

neytendafræðslu, námsval og slysavarnir en ekki megi gleyma því að þessi viðfangsefni eru 

ekki það sem lífsleiknikennsla snýst um; þau eru aðeins ívaf námsgreinarinnar. Uppistaða 

greinarinnar er eins og áður segir þau almennu efni sem stefni að aukinni sjálfsþekkingu, 

mannrækt, samskiptum, sköpun, lífstíl og fleiru. Kennarar þurfa að spyrja sjálfan sig að því 

hvort þeir vilji að námið sé bara uppsöfnuð þekking, eða hvort það feli í sér að móta og 

heilsteypa einstaklinga (Morris, 2012). Nauðsynlegt er fyrir hvern og einn einstakling að finna 

sína styrkleika og hvaða ástríðu hann hefur (Korthagen, 2013). Ekki er það einungis nauðsyn-

legt fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir samfélagið og skólann (Robinson, 2009). 

Sönn menntun á að víkka sjóndeildarhring nemenda, tilfinningar og vitsmuni svo nemendur 

sjái heiminn í öðru ljósi og öðlist dýpri skilning á raunveruleikanum. Það sem greinir lífsleikni 

frá öðrum greinum sem fjalla um svipað efni er að í lífsleikninni er ekki fjallað um efnið út frá 

ákveðnum fræðum og hugmyndakerfum heldur eru hugmyndir, forsendur og lífssýn nem-

andans lagðar til grundvallar. Nemendinn á sjálfur að dýpka sinn skilning á sér sjálfum, 

samfélaginu, náttúrinni og menningu út frá þeim forsendum sem hann sjálfur kýs. Skólinn er 

þarna að gefa nemandanum tækifæri til að hugleiða hvaða leiðir eru opnar, hvert hann 

stefnir og gefa honum pláss til að rækta mennsku sína, tilgang, lífsgildi og lífssýn. 

Námsgreinin skapar einnig kringumstæður til að styrkja félagsbönd milli nemenda sem 

styrkir þau í náminu (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

2.3 Rannsóknir á lífsleikni 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á lífsleikni í gegnum tíðina en ábóta vant er þó. Hér 

að neðan verður sagt frá nokkrum rannsóknum, bæði íslenskum og erlendum.  

2.3.1 Íslenskar rannsóknir  

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á lífsleikni en flestar snúa þær að grunnskól-

unum. Þó er hægt að bera margar þeirra saman við framhaldsskólana.  

Menntamálaráðuneytið gerði könnun á stöðu lífsleiknikennslu í grunnskólum og fram-

haldsskólum landsins árið 2005. Könnunin var gerð í tengslum við endurskoðun aðalnám-

skrár í lífsleikni. Spurningalistar voru sendir í alla skóla á landinu. Í framhaldsskólunum var 

svörun um 90% en einungis 64% í grunnskólunum. Skólastjórnendur og kennarar svöruðu 

nokkuð jafnt í framhaldsskólunum. Þar kom fram að mikilvægi væri að efling sjálfstrausts og 

forvarna ætti að vera í forgangi. Einnig kom fram í niðurstöðum framhaldsskólanna að 

áherslu þyrfti að leggja á náms- og starfsþjálfun nemanda, umfjöllun um réttindi og skyldur á 
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vinnumarkaðnum og skyldur og ábyrgð einstaklinga, fordóma og stöðu minnihlutahópa í 

samfélaginu. Auk þess kom fram að nauðsynlegt væri að auka tjáningu nemenda og þjálfa þá 

í að koma fram. Í niðurstöðum könnunarinnar kom fram að almennt ríkti ánægja meðal 

kennara með námsgreinina og að hún væri að þróast á jákvæðan hátt (Menntamálaráðu-

neytið, 2008).  

Sjöfn Guðmundsdóttir gerði rannsókn á umræðum sem kennsluaðferð í lífsleikni hjá 

nemendum á fyrsta ári í framhaldsskóla árið 2009. Hún skoðaði viðhorf hjá 21 nemanda sem 

voru þá í lífsleikniáfanga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nemendur voru 

almennt jákvæðir fyrir umræðutímum í námsgreininni. Nemendum fannst gaman og kunnu 

að meta þegar umræðan snerti þá persónulega og gátu fengið að hugsa hlutina og um sín 

viðhorf. Einnig fannst þeim gott að geta breytt sínum viðhorfum þannig að þau byggðust á 

ígrundun, samkennd og góðum rökum ( Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009).  

Árið 2009 gerði hópur ungmenna frá Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkurborgar 

könnun á lífsleikni undir stjórn tveggja leiðbeinenda í Vinnuskóla Reykjavíkur. Verkefnið hét 

„Lífsleiknikennsla í grunnskólum: upplifun og hugmyndir unglinga“. Það var gert vegna 

umræðna sem spruttu upp á fundi Reykjavíkurráðs þar sem ungmenni komu á framfæri 

áhyggjum sínum yfir því að lífsleiknikennsla væri mjög misjöfn á milli kennara og skóla. Einnig 

kom fram að áhyggjur þeirra byggðust á því að ekki færi alltaf fram sú kennsla sem ætti að 

fara fram. Nemendum fannst stundum kennarar nota lífsleiknitímana til þess að láta nem-

endur klára alls konar annað námsefni og nota tímana til að fara yfir mætingu og ástundun 

nemenda. Lagðir voru fram 355 spurningalistar fyrir ungmenni í unglingadeild, 8.–10. bekk í 

grunnskólum borgarinnar. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að einungis 22,5% þátt-

takenda fannst gaman og fræðandi í lífsleiknitímum, 13,8% fannst þeir ekki læra nógu mikið 

og 11,5% fannst kennslan vera illa skipulögð eða léleg. 35,5% þátttakenda höfðu enga 

skoðun á því hvað þeir vildu læra í lífsleikni. Þegar spurt var hvað nemendur vildu læra í 

námsgreininni vildu 20% fá forvarnarfræðslu, 15,8% vildu fjármálafræðslu, 14,3% vildu 

kynfræðslu og 11,5% vildu fá fræðslu um samskipti, einelti og siðfræði (Kristín Tómasdóttir 

og Drífa Atladóttir, 2009).  

Sverrir Haraldsson skoðaði stöðu lífsleiknikennslu í fjórum framhaldsskólum á Íslandi. 

Þar voru tekin viðtöl við skólameistara og lífsleiknikennara, í heildina tíu einstaklinga. Niður-

stöður viðtalanna benda til þess að fjölbreyttar og margvíslegar kennsluaðferðir séu notaðar 

við lífsleiknikennslu í framhaldsskólunum. Flestir sögðust nota fyrirlestra, verkefna- vinnu og 

umræður í kennslustundum sínum. Einnig kom fram að flestir lögðu mikla áherslu á hópa-

vinnu í kennslustundum í lífsleikni. Niðurstöður segja einnig að mikið hafi verið lagt upp úr 

því að þjálfa samskiptafærni og sjálfsþekkingu nemenda. Auk þess að megináherslan hafi 
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verið lögð á að efla tilfinninganám, félagsþroska og skapgerðarmótun nemenda ( Sverrir 

Haraldsson, 2008).  

Ingibjörg Jóhannsdóttir gerði rannsókn á lífsleikni í grunnskólum við Eyjafjörð árið 

2008. Þar skoðaði hún hvert væri megininntak lífsleiknikennslu og hennar framkvæmd í 20 

grunnskólum. Einnig skoðaði hún hver viðhorf kennara til lífsleikni sem kennslugreinar væru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 40% kennara vildu auka vægi hennar og 40% væru 

hlutlaus. Það eru nokkuð háar tölur. Innan við helmingur kennara sögðust skipuleggja lífs-

leiknikennsluna út frá aðalnámskránni og um 90% sögðust setja sín eigin markmið í lífsleikni-

kennslunni. Þó sögðust 90% kennara skipuleggja kennslu sína út frá nemendum og aðstæð-

um en helmingur sagðist einungis leita eftir samstarfi við aðra kennara sem kenndu lífsleikni 

varðandi skipulagið á kennslunni. Margir kennarar sögðust ekki vera mjög sáttir við náms-

efnið þar sem 32% sögðu það gott. Um 35% sögðu mikilvægt að fá foreldrasamþykki fyrir því 

sem lífsleikni ætti að kenna og um 60% sögðu að námsefnið ætti að taka til ýmissa álitamála 

sem væru umdeild og í deiglunni í samfélaginu. Það voru einungis 22% kennara sem töldu að 

lífsleiknikennsla ætti að vera á hendi sérmenntaðra kennara í þessu fagi. Um 70% þeirra 

sögðu nemendur vera ánægða með lífsleiknikennsluna og 64% sögðu foreldra vera jákvæða 

og telja hana mikilvægt fag í skólanum. 85% sögðu að lífsleikni gæti eflt samskipti og um 90% 

sögðu lífsleikni vera vettvang til þess að leysa úr ágreiningi. Einnig kom fram að um 30% 

kennara töldu að lífsleikni væri að kenna það sem heimilin væru ekki að kenna eða væru að 

bregðast því að kenna börnum sínum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008).  

Einnig voru tekin viðtöl við kennara þar sem þeir nefndu marga jákvæða þætti varðandi 

námsgreinina eins og til dæmis að hún byði upp á auknar áherslur á einstaklinginn, fjöl-

breytta nálgun við nemendur og aukið samstarf milli heimilis og skóla. Áhugavert var að 

kennarar komu einnig inn á neikvæða hluti lífsleikninnar sem voru að námsgreinin væri oft 

óskipulögð, aðalnámskrá of víð og markmiðin alltof mörg. Námsgreinin stæði eða félli með 

áhuga kennaranns og oft vantaði sérhæfða kennara til að kenna hana. Einnig kom fram að 

kennurum fannst að stefnan í námsefnisgerð væri ekki markviss og væri nemendum ekki 

alltaf ljóst hver markmið með greininni væru (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008).  

Árið 2008 gerði Aldís Yngvadóttir stóra rannsókn á kennslu og viðhorfum kennara og 

skólastjórnenda til lífsleiknikennslu í íslenskum grunnskólum. Í heildina voru tekin viðötl við 

41 kennara og 20 skólastjóra í 61  grunnskóla á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða lífsleiknikennslu í grunnskólum, námsefnið og skoða viðhorf kennara til námsgreinar-

innar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að námsgreinin sé 

skólunum mikilvæg og þörf námsgrein fyrir nemendur. En fram kom í rannsókninni að lífs-

leiknitímar voru stundum teknir undir umsjónartíma eða annað sem tengdist ekki greininni. 

Þessar niðurstöður leiddu í ljós að þessi eina kennslustund á viku sem átti að nota í lífsleikni 
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var stundum skert. Auk þess virtust kennarar sem kenndu á unglingastigi vera óöruggari með 

sig í kennslunni en kennarar sem kenndu á yngri stigum. Einnig kom fram að lífsleiknitímar 

væru ekki alltaf nýttir eins og þeir ættu að vera nýttir, þeir væru oft afgangs og að kjarni 

greinarinnar yrði oft útundan. En þetta var byggt á persónulegum skoðunum kennara. Niður-

stöður Aldísar benda einnig til að það að hafa sérstakan lífsleiknikennara á unglingastigi 

virðist hafa reynst vel og betur en ekki. Í lok kom fram að lífsleiknin sem kennslugrein væri 

ekki nægilega vel skipulögð og markviss (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

2.3.2 Erlendar rannsóknir  

Þó nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á lífsleikni í gegnum tíðina í mörgum 

mismunandi löndum sem benda til gagnsemi lífsleiknikennslu. Meðal annars kemur fram að 

langtímarannsóknir benda til að kennsla í lífsleikni hafi góð áhrif á námsgetu og hæfni 

nemenda til þess að leysa friðsamlega úr ágreiningi (Cohen, 2006). Árið 2004 var gerð 

greining á 165 rannsóknarniðurstöðum um áhrif forvarnanámsefnis fyrir skóla. Þar kom fram 

að þar sem áhersla var lögð á kennslu í lífsleikni dró úr fjarvistum nemenda og tíðni brottfalls 

úr skóla lækkaði (Zins, Weissberg, Wang og Walberg 2004).   

Kimber, Sandell og Bremberg gerðu áhugverða rannsókn á geðheilsu nemenda og 

áhrifum lífsleiknikennslu á hana á árunum 1999 til  2002 í Svíþjóð. Niðurstöður hennar leiddu 

í ljós  jákvæð áhrif kennslunnar sem snertu til dæmis vellíðan og sjálfsmynd. Einnig kom fram 

að minna var um einelti, áfengisneyslu og árásarhneigð þar semlífsleiknikennsla var góð 

(Kimber, Sandell og Bremberg, 2008).  

Í Grikklandi var gerð rannsókn þar sem áhrif lífsleiknikennslu sem hluta af íþróttum 

voru skoðuð. Í rannsókninni tóku 73 nemendur þátt og fengur þeir stutta útgáfu af GOAL 

sem er námskeið sem hannað var af rannsakendum til að kenna lífsleikni. Aðal áherslur voru 

að setja sér markmið og hafa jákvæða hugsun. Nemendur voru síðan metnir á prófum í 

íþróttum, lífsleiknikunnáttu og trú þeirra á áhrif þess að nota lífsleiknina. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu bætingu nemenda í trú á sjálfan sig og í íþróttum. Þarna var jákvæð 

sálfræði notuð (Goudas, Dermitzaki, Leondari og Danish, 2006).  

DeFur og Korinek gerðu rannsókn árið 2010 um rödd nemenda. Alls voru 74 nemendur 

þátttakendur í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nemendur vilja 

láta hlusta á sínar skoðanir og að rödd þeirra heyrist. Meirihluti nemenda sem taldi samskipti 

milli kennara og nemenda sem einkenndust að virðingu, uppbyggilegum samskiptum og 

jákvæðni hafa góð áhrif á sig. Einnig töldu nemendur virka þátttöku nemenda í skólasam-

félaginu og hvetjandi leiðsögn vera mjög mikilvæga. Allir þátttakendur í rannsókninni voru 

ánægðir þegar raddir þeirra heyrðust innan skólans og vildu fá tækifæri til þess að tjá 

skoðanir sínar um menntun og skólann sinn. Nemendur upplifðu eins og þeir hefðu vald 
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þegar hlustað væri á rödd þeirra. Með því að hlusta á raddir nemenda er verið að ýta undir 

og virkja þátttöku þeirra í skólastarfinu og þeim finnst þau tilheyra hópi eða samfélagi. 

Rannsakendurnir telja mjög mikilvægt að skólar vinni að því að skapa aðstæður þar sem 

nemendur hafi rödd og skili það sér í betra skólastarfi. Einnig að með því að hlusta á raddir 

nemenda með ólíkan bakrunn og getu sé stefnan sett á áhrifaríkara skólastarf. Kennarar sem 

hlusta á raddir nemenda sinna og taka mark á þeim tillögum sem þeir koma með geta bætt 

skólastarfið til muna. Með því að efla raddir nemenda um námið er verið að ýta undir virka 

þátttöku þeirra í skólastarfinu (DeFur og Korinek, 2010). Með þessa rannsókn til hliðsjónar 

sést hvað rödd nemenda er mikilvæg en lífsleikni er það fag sem gefur nemendum hvað best 

tækifæri til að tjá sig um eigin skoðanir á málefnum er varða þá sjálfa, samskipti í og utan 

skóla og almennt hvað þeim finnst skipta máli í lífinu.  
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3 Framhaldsskólinn  

Fram kemur í lögum um framhaldsskóla að nám á framhaldsskólastigi er skipulagt sem 

framhald af námi á grunnskólastigi (Lög um framhaldsskóla, 2008). Ekki var kveðið eins fast 

að orði um stefnu í lífsleiknikennslu í aðalnámskrá framhaldsskólans eins og í aðalnámskrám 

leikskóla og grunnskóla . Lög um framhaldsskóla segja skýrt hvert hlutverk þeirra skuli vera, 

en það er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir 

það að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við 

hæfi. Í 2. gr.  laga um  framhaldsskóla segir:  

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir 

skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla 

siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi 

nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni 

hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. 

Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist 

færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari 

menntun. (Lög um framhaldsskóla, 2008). 

Lífsleikni sem kennslugrein var tekin upp á öllum skólastigum hér á Íslandi árið 1999 og var 

hún skylduáfangi í brautakjarna allra námsbrauta framhaldsskóla þangað til núgildandi aðal-

námskrá kom út árið 2011 en þá voru breytingar gerðar og einungis þrár greinar gerðar að 

kjarnafögum: íslenska, enska og stærðfræði (Menntamálaráðuneytið, 2011). Áður en núgild-

andi aðalnámskrá tók gildi var lífsleikni skyldu þriggja eininga áfangi á bóknámsbrautum og 

lengri starfsnámsbrautum. Framhaldsskólinn hafði einnig möguleika á að bjóða upp á 

valáfanga í lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 1999). Margir möguleikar voru á útfærslu á 

greininni. Hægt var að kenna hana sem einn þriggja eininga áfanga, annar möguleiki var að 

skipta greininni upp í þrjá einnar einingar áfanga (101,111 og 121). En ef henni var skipt upp 

þá var æskilegt að lífsleiknin sé í boði í upphafi náms. Skólum var þó frjálst að hafa einnar 

einingar áfanga í hvaða röð sem er þar sem enginn undanfari er fyrir lífsleikni. Með þessari 

aðferð var til dæmis hægt að samþætta lífsleiknina við aðrar námsgreinar og áfanga en þá 

þurfti það að koma skýrt fram í skólanámskrá skólans. Með samþættingu gafst skólanum 

tækifæri á að gefa námsgreinum nýjar víddir sem geta fært nemendum persónulegri upplifun 

af námi sínu. Einnig var möguleiki á að dreifa þessum þremur áföngum yfir námstíma 

nemenda. Við útfærslu lífsleikniáfanga var æskilegt að hver áfangi innihaldi viðfangsefni sem 

snýr bæði að áskorunum daglegs lífs og að nemandanum sjálfum. Valáfangar gátu svo verið 

dýpkun á ákveðnum þáttum í lokamarkmiðum lífsleiknarinnar eða dýpkun á áfangamark-

miðum greinarinnar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Lífsleikni á framhaldsskólastigi á að gefa 
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nemendum rými til að dýpka skilning sinn á sjálfum sér, umhverfi sínu og styrkja þá í að tak-

ast á við kröfur dagslegs lífs (Menntamálaráðuneytið, 2005). Skólar eru að keppast við að 

uppfylla kröfur um afmarkaða færni og kunnáttu háskólans og vinnumarkaðarins, en 

áherslan á færni í að vera manneskja getur oft gleymst. Allir einstaklingar þurfa á þeirri færni 

að halda þegar þeir eru komnir í starf eða nám. Menntun verður að vera meira en uppsöfnuð 

þekking, hvort sem hún er tæknileg, söguleg, vísindaleg eða eitthvað annað. Menntun á að 

snúast um hvernig á að lifa (Morris, 2012).  

3.1 Lífsleikni í aðalnámskrá framhaldsskóla 

Eins og fram kom hér að framan þá kom lífsleikni fyrst fram sem námsgrein hér á landi árið 

1999 með útgáfu Aðalnámskrár sama ár. Þar segir að námsgreininni sé ætlað að koma til 

móts við aukið uppeldishlutverk skólans. Einnig kemur fram að með kennslu námsgreinar-

innar eigi að efla alhliða þroska nemandans þannig að hann rækti með sér líkamlegt 

heilbrigði, andleg verðmæti, sálrænan styrk og efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir 

sér sjálfum og öðrum. Auk þess kemur fram áhersla á að styrkja áræðni nemandans, 

sköpunargáfu, frumkvæði og aðlögunarhæfni svo nemandinn geti tekist á við áskoranir og 

kröfur daglegs lífs (Menntamálaráðuneytið, 1999). Samkvæmt þessari Aðalnámskrá eru 

markmið greinarinnar sett fram í tveimur flokkum. Sá fyrri sem er talinn kjarni greinarinnar 

beinir sjónum að einstaklingnum sjálfum og samskiptum hans við aðra. Það felur meðal 

annars í sér mannrækt og sjálfsþekkingu. Seinni flokkurinn beinist frekar að ytri þáttum í 

nemenda umhverfinu og er til dæmis ætlaður til að ná utan um fræðslur sem standa utan 

hefðbundinna námsgreina og íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að veita ungmennum 

og börnum. Í seinni flokknum er gert ráð fyrir meiri sveigjanleika eftir sérstöðu og áherslum 

hvers skóla (Aldís Yngvadóttir, 2010). Almenni hluti Aðalnámskrárinnar var endurskoðaður 

árið 2011 og gefinn út í endurbættri útgáfu þar sem stærsta breytingin var sú að lífsleikni var 

tekin út úr námskrá og voru aðeins þrjár kennslugreinar skilgreindar til stúdentsprófs. Önnur 

breyting var sú að aukin áhersla var lögð á umfjöllun um borgaravitund, mannréttindi, 

fjármálafræðslu og náms og starfsfræðslu var bætt við. Einnig voru grunnþættir menntunnar 

þar settir fram og lita þeir alla námskrána. Aðalnámskráin 2011 var síðan aftur gefin út árið 

2015 sem önnur útgáfa með smávægilegum breytingum.   

3.2 Lífsleikni: Frá námsgrein að grunnþáttum 

Menntamálaráðuneytið gaf út Aðalnámskrá framhaldsskóla árið 1999 og er þar m.a. fjallað 

um nám í almennum hluta. Sama ár gaf ráðuneytið út námskrárheftið Aðalnámskrá fram-

haldsskóla: Lífsleikni þar sem finna má upplýsingar um námsgreinina lífsleikni í brautakjarna 
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framhaldsskóla. Þar er komið inn á helstu atriði sem styðja tilverurétt greinarinnar í brauta-

kjarna á framhaldsskólastigi. Einnig er talað um nám og kennslu greinarinnar og almennt um 

námsmat í lífsleikni. Í heftinu eru markmiðin sett fram í tveimur flokkum, annars vegar 

lokamarkmið og hins vegar áfangamarkmið þar sem fjallað er um áfanga og áfangalýsingar 

ásamt helstu efnistökum sem eiga að vera í lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla: Lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 1999) segir að 

námsgreinin lífsleikni á framhaldsskólastigi eigi að efla alhliða þroska nemandans og stuðla 

að því að hann verði að heilsteyptum einstaklingi. Lífsleikni er ákveðin færni sem einstak-

lingar eru að tileinka sér yfir alla ævi. Allt lífið eru einstaklingar að takast á við áskoranir og 

kröfur í daglegu lífi í samræmi við þroska og aldur. Það er í samræðu einstaklingsins við sig 

sjálfan og umhverfi sitt sem hans lífsleikni þroskast og dafnar. Námsgrein sem kennir sig við 

lífsleikni er því fyrst og fremst stuðningur fyrir nemandann og tækifæri fyrir hann til að efla 

sína lífsleikni. Lífsleikni er ólík öðrum fögum að því leyti að lífssýn, forsendur og hugmyndir 

nemandans eru lagðar til grundvallar að kennslunni. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist 

dýpri skilning á menningunni, samfélaginu, náttúrunni og sjálfum sér út frá þeim forsendum 

sem hann sjálfur kýs. Á þann hátt gefur skólinn nemendum tækifæri til að huga að því hvert 

þeir stefna og hvaða leiðir séu þeim færar. Námsgreinin er því fyrst og fremst stuðningur við 

nemendur og tækifæri fyrir þá til að efla lífsleikni sína (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Námsmat við lífsleiknigreinar getur reynst erfitt miðað við aðrar námgreinar en námsmatið 

getur byggst á alls konar verkefnisvinnu en þarf þó alltaf að vera í tengslum við markmið 

námsins. Mat á verkefnavinnu getur byggst á mörgum þáttum til dæmis á frumkvæði, 

verklagi og skipulagi, útsjónarsemi, samstarfshæfni, gagnrýnni meðhöndlun og úrvinnslu 

upplýsinga og frágangi og kynningum á verkefnum (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í 

námskrárheftinu frá menntamálaráðuneytinu 1999 koma fram lokamarkmið fyrir lífsleikni í 

framhaldsskólum. Þau eru eftirfarandi:  

Nemendur eiga að 

- Rækta með sér samhygð, samkennd og virðingu fyrir skoðunum og lífsgæðum 

annarra til að geta átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð kyni, 

þjóðerni, trú, kynferði og líkamlegu og andlegu atgervi.  

- Öðlast færni í tjáningu og tjáskiptum til að fylgja eftir skoðunum sínum, hugðarefnum 

og tilfinningum í vinahópi og á opinberum vettvangi.  

- Sýna frumkvæði og rækta sköpunargáfu sína og aðlögunarhæfni í verkefnum innan og 

utan skóla. Það felur í sér að nemendur sýni frumleg hugsanatengsl, útsjónarsemi í að 

setja hluti í nýtt samhengi, rökrænt mat, gagnrýna hugsun, frumkvæði til 

framkvæmda og kjark til að leysa mál. 
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- Geri raunhæfar áætlanir um námsleiðir sem standa nemendum til boða í skólanum 

og áframhaldandi námi eða atvinnulífi. 

- Læra að taka ábyrgð á eigin lífi. Það felur meðal annars í sér að taka ábyrga afstöðu til 

fíkniefna og lyfja. 

- Öðlast þekkingu á samfélagi sínu til að móta og bæta umhverfi sitt á ábyrgan hátt 

með lýðræðislegum aðgerðum, aðferðum og umræðu. 

- Fá tækifæri til að taka þátt í og njóta lista og menningarviðburða. 

- Fá tækifæri til að fjalla um ýmis dægurmál sem upp koma hverju sinni í tengslum við 

sitt næsta umhverfi, nám sitt og á opinberum vettvangi. 

- Verða meðvitaðri um ábyrgð sína sem neytandi í okkar margbreytilega og flókna 

samfélagi. 

- Þroska með sér skilning á mikilvægi vistfræðilegs jafnvægis, skilning á hnattrænu 

samhengi vistkerfis jarðar og vitund um stöðu sína og ábyrgð gagnvart vistkerfi 

jarðar. 

- Fá tækifæri til þess að nýta sér margvíslega miðla til að koma hugmyndum sínum á 

framfæri. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Árið 2005 gaf Menntamálaráðuneytið út Aðalnámskrá framhaldsskóla: tillögur að lífsleikni 

þar sem komið er inn á mjög svipaða hluti og í aðalnámskránni sex árum áður. Í ritinu 2005 

er meira talað um kennsluhætti og að kennslan eigi að byggjast upp á fjölbreyttan hátt og 

miðast við virkni og þátttöku nemenda. Einnig er komið inn á það að viðfangsefni lífsleikn-

innar séu oft á tíðum hluti af öðru námi og á þetta vel við stöðu lífsleiknar í dag. Því eru skól-

ar hvattir til að samþætta greininna við aðra áfanga skólans. Þeir hafa þá algjört frelsi til að 

útfæra það samkvæmt sinni sérstöðu og sérstöðu einstakra námsbrauta skólans sem koma 

fram í skólanámskrá. Sem dæmi má nefna útivistarferðir og náttúruskoðanir í vistfræði-

áfanga, mannúðarstörf í tengslum við siðfræðiáfanga, samþætting við tjáningu og svo fram-

vegis. Komið er inn á að mikilvægt sé fyrir skóla að nýta sér samstarf við stofnanir, fyrirtæki, 

félög og einstaklinga í útfærslu á lífsleikniáföngum. Þannig getur skólinn nýtt sér reynsluna 

sem er til staðar í þjóðfélaginu og miðað að aukinni borgaravitund, mannrækt og lífsleikni 

einstaklinga. Þetta samstarf getur til dæmis verið í formi fyrirlestra, fræðsla eða 

verkefnaáfanga og svo framvegis. Þó er það alltaf skólans að leiða svoleiðis samstarf og skulu 

skólastjórendur og kennarar skólans hafa yfirumsjón með áfanganum. Námsmat þessa heftis 

um lífsleikni frá 2005 er svipað því sem var í heftinu frá 1999. Þó bætist við að námsmatið 

geti byggst á sjálfsmati nemendans þar sem nemendur fá tækifæri til að taka ýmis 

viðurkennd próf til að meta sínar veiku og sterku hliðar á mismunandi sviðum mannlegra 
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eiginleika. Lokamarkmiðin eru einnig eiginlega þau sömu nema hvað borgaravitund kemur 

meira við sögu (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Með útgáfu núgildandi aðalnámskrá framhaldskólanna (2011) tilheyrir lífsleikni ekki 

lengur kjarnafögum framhaldsskólans og er hún í raun ekki lengur sérstök námsgrein heldur 

grunnþáttur í allri menntun. En þótt lífsleikni tilheyri ekki lengur kjarnafögum þá eru við-

fangsefnin sem fjallað var um í námskránum frá árunum 1999 og 2005 undir kennslu-

greininni lífsleikni enn mikilvæg viðfangsefni í aðalnámskrá framhaldsskóla. Auk þess er 

lífsleikni enn kennd sem sérstakt fag í flestum framhaldsskólum og þær hugmyndir um 

lífsleikni sem kennslugrein eru byggðar upp á þessum eldri skilgreiningum. Því má segja að 

lífsleikni í dag byggist upp á þessum markmiðum og hugmyndum þó þau séu í raun ekki í 

gildi.   

3.3 Námskrár: Valddreifing og grunnþættir 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár fyrir öll skólastig: leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla á grundvelli laga um skólastigin. Aðalnámskrár hafa ígildi 

reglugerðar og í þeim er kveðið nánar á um útfærslu reglugerða og laga. Í þeim koma meðal 

annars fram  markmið og fyrirkomulag skólastarfa, kennsluskipan og viðmið um náms-

framvindu og námskröfur (Stjórnarráð Íslands, e.d). Í námskránum birtist menntastefnan 

sem hefur það markmið að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, viðhorf og leikni sem 

styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, hæfir og virkir þátttakendur í 

lýðræðis- og jafnréttissamfélagi. Öllum skólum er svo skylt að gefa út skólanámskrá en í þeim 

eru birtar nánari upplýsingar um starfsemi hvers skóla, skólareglur, námsframboð og þjón-

ustu sem stendur nemendum til boða. Skólanámskrár má finna á vefsíðum skólanna og eru 

sumar heimasíður skólanna skólanámskráin (Menntamálastofnun, e.d) .  

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla númer 92/2008 hefur ábyrgð námskrárgerðar 

færst í auknum mæli til skólanna. Einstakir framhaldsskólar fá þá aukið umboð til að byggja 

upp nám sem tekur mið af þörfum nemenda, sérstöðu skólans, atvinnulífs og nærsamfélags. 

Þetta veitir skólunum tækifæri til að bregðast við þörfum nemenda, atvinnulífsins, sam-

félagsins og niðurstöðum rannsókna (Námskrá vefur mennta- og menningarmálaráðu-

neytisins, e.d). 

Kjarni menntastefnunnar sem birtist í námskránni frá 2011 er samsettur úr sex grunn-

þáttum og eru þeir eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni , heilbrigði og velferð, lýðræði og mann-

réttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir byggja allir að einhverju leyti á löggjöf fyrir leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Grunnþættirnir eiga allir að vera fléttaðir inn í allt skólastarf fram-

haldsskólans. Þegar litið er á þessa grunnþætti eru þetta allt þættir sem smellpassa inn í 
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lífsleikni. Grunnþættir menntunar eiga að snúast um læsi á samfélagið, menningu, menntun, 

náttúru og umhverfi þannig að börnin og ekki síður unglingarnir læri að byggja sig upp bæði 

líkamlega og andlega og læri þannig að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Einnig 

snúast grunnþættir menntunar um framtíðarsýn og vilja og getu til þess að hafa áhrif og taka 

virkan þátt í að viðhalda samfélaginu, þróa það og breyta því (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Hægt er að vinna með alla þessa þætti menntunar í lífsleikninni. Námsgreinin lífsleikni er ekki 

lengur til í aðalnámskrá framhaldsskólanna en viðfangsefni lífsleikninnar eru í raun öll í 

grunþáttum menntunnar því hefur lífsleiknin færst frá því að vera námsgrein yfir í að vera 

grunnþáttur í allri menntun. Lítið er fjallað um lífsleikni í aðalnámskrá framhaldsskólanna 

sem gefin var út 2011 og síðan með breytingum árið 2015. Lífsleikni er einungis nefnd tvisvar 

og þá í bæði skiptin í einhverri upptalningu (Menntamálaráðuneytið, 2011 og 2015). Gefin 

voru þó út hefti fyrir hvern og einn grunnþátt. Heilbrigði og velferð er sá grunnþáttur sem 

tengist viðfangsefnum lífsleikninnar hvað mest sérstaklega. Samkvæmt þessum grunnþætti 

þurfa skólar að stuðla að og rækta heilbrigða lífshætti með því að efla færni nemenda í að 

setja sér markmið, samskiptum, byggja upp sjálfsmyndina, taka ákvarðanir og kenna þeim að 

stjórna streitu sinni. Grunnþátturinn stuðlar að því að áherslan sé lögð á jákvæðar og 

heilsueflandi áherslur skóla með því að stuðla að hollri næringu, öryggi, hreyfingu, hreinlæti, 

hvíld og kynheilbrigði (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013). 

3.4 Kennarinn  

Í skólastarfinu gegnir kennari lykilhlutverki. Gæði menntunar byggist að stórum hluta upp á 

menntun og áhuga kennarans. Kennarinn þarf ekki einungis að miðla þekkingu sinni á 

námsefninu til nemenda heldur þarf hann einnig að efla frjóa hugsun nemenda, veita þeim 

tækifæri til þess að afla sér þekkingar og örva starfsgleði þeirra (Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Menning skólaumhverfisins setur kennara í ákveðna valdastöðu gagnvart sínum nemendum 

því þurfa kennarar að vera meðvitaðir um það. Valdið þarf ekki að vera neikvætt fyrirbæri og 

hafa neikvæð áhrif og því er meðvitund kennaranns á því algjört lykilatriði. Kennarar geta 

haft mikil áhrif á skólakerfið og stuðlað að jákvæðri félagsmótun nemenda með því að 

nemendur tengi námsefnið við eigin reynslu við mótun þekkingar (Hafþór Guðjónsson, 2005 

og 2012). Starf kennaranns getur verið flókið og stundum getur verið erfitt að greina hvort 

kennarar eigi að sjá um menntun eða uppeldi nemenda (Nanna Kristín Christiansen, 2007). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) eiga kennarar að leiðbeina nemendum 

sínum í náminu, skapa góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi. Í kennaranámi er gerð 

sú krafa til framtíðarkennara að þeir þekki til kennslufræða. Þar er lögð áhersla á 

hugsmíðahyggju en í henni felst að nemendur móti sína þekkingu með því að byggja á sinni 
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persónulegu reynslu, einnig að nám sé sett í samhengi við það hvernig, hvað við lærum og 

með hverjum. Þannig er litið á námið sem félagslegt fyrirbæri þar sem nemendur eiga hlut í 

því að skapa þekkingu. En kennarastarfið er mjög flókið og fer inn á mörg svið. Kennarar 

gegna ábyrgðarfullu starfi og hlutverki í samfélaginu, ekki einungis þurfa þeir að miðla sinni 

þekkingu á námsefni til nemenda heldur einnig að styðja nemendur í að þekkja sjálfa sig og 

samfélagið (Hafþór Guðjónsson, 2012). Margar rannsóknir benda til þess að gæði samskipta 

nemenda og kennara tengist námsárangrinum og félagsþroska nemendanna og einnig bendir 

margt til þess að góð samskipti milli nemenda og kennara hafi hvetjandi áhrif á starf 

kennaranna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Kennsluaðferðir eru mjög stór hluti af heildarmynd áfanga og gera þær oft áfangana að 

því sem þeir eru. Kennsluaðferð er stórt hugtak en undir það fellur skipulagið sem kennarinn 

hefur á kennslunni, samskipti við nemendur, námsefni og viðfangsefni kennslunnar. Til eru 

mjög margar kennsluaðferðir og skipta þær gríðarlega miklu máli þegar áfangi er skipulagð-

ur. Mikilvægt er að kennari noti fjölbreyttar kennsluaðferðir því markmið aðferðanna eru 

mismunandi og eðli þeirra ólíkt. Kennarar eru mismunandi og viðmót þeirra ólíkt þannig að 

aðferðirnar geta haft mismunandi áhrif; kennsluaðferð sem gengur vel hjá einum kennara 

getur gengið illa hjá öðrum. Nemendur eru einnig misjafnir og margir og þurfa þeir fjölbreytt-

ar nálganir á mismunandi viðfangsefni. (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 
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4 Aðferðafræði  

Við þetta rannsóknarverkefni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Slíkar aðferðir henta vel 

í rannsóknum þar sem leitast er við að fá mynd af lífi fólks og afla þekkingar á því hvaða 

skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt og athafnir (Esterberg, 2002). Rannsakandinn er í 

rauninni sjálfur rannsóknartækið og því geta skoðanir, persónuleiki og framkoma haft áhrif á 

hvernig rannsakandi nálgast viðmælendur og sem aftur getur haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Því er mjög mikilvægt fyrir rannsakanda að vera meðvitaður um þessa 

þætti áður og á meðan á rannsókninni stendur (Padgett, 2008).  

Forsendur eigindlegra rannsókna byggja á fyrirbærafræðilegum þekkingargrunni sem 

miðar að því að veruleikinn sé mótaður félagslega. Í þessari rannsókn er um að ræða 

tilviksathugun sem felur í sér að málefni er rannsakað með því að skoða eitt eða fleiri tilvik 

innan ákveðins ramma (Creswell, 2007), í þessu tilviki að kynnast sýn ungmenna á 

lífsleiknikennslu í nokkrum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er möguleikinn á því að öðlast dýpri skilning á hugsunum viðmælenda, 

sem annars getur verið mjög erfitt að ná fram með tölulegum upplýsingum (Taylor og 

Bogdan, 1998). Í eigindlegri aðferðafræði er gert ráð fyrir því að rannsakandinn eyði 

dágóðum tíma í greiningu gagnanna þar sem hann er mælitækið og verði að skerpa 

hæfileikann til eftirtektar í athugunum og viðtölum. Einnig er mikilvægt að rannsakandi sé 

mjög meðvitaður um viðhorf sín og fyrir fram gefnar hugmyndir sínar gagnvart 

rannsóknarefni sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Takmark eigindlega rannsókna er ekki að 

alhæfa niðurstöðurnar yfir á stærri hópa heldur að skilja sýn viðmælanda á sinn eigin 

reynsluheim. En hins vegar geta niðurstöður úr rannsóknum með eigindlegu sniði gefið 

vísbendingar um að staðan gæti verið lík hjá öðrum í svipaðari stöðu (Taylor og Bogdan, 

1998). Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta varpað ljósi á alls konar sjónarhorn á 

viðfangsefnið sem ekki væri hægt að fá með öðrum rannsóknaraðferðum (Posavac og 

Carey,1997). Eigindlegar rannsóknaraðferðir koma sér mjög vel til þess að auka skilning á 

upplifun fólks, til dæmis hvað liggur að baki upplifuninni (Webb,1999).  

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Tekin voru átta rýnihópaviðtöl við nemendur á síðasta ári í framhaldsskóla. Allir nemendur 

áttu það sameiginlegt að vera orðnir 18 ára, á sínu síðasta ári í framhaldsskóla á höfuð-

borgarsvæðinu og hafa lokið lífsleikniáfanga. Í heildina voru þetta 23 nemendur. Í hverjum 

hópi voru tveir til fjórir nemendur. Ákveðið var að taka rýnihópaviðtöl til þess að fá skoðanir 

sem flestra nemenda og einnig að þeim gæti fundist betra að ræða við rannsakanda í hópi 

samnemenda sinna. Rýnihópaviðtal er tegund af eigindlegu viðtali þar sem hópur kemur 
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saman með sameignleg einkenni og ræðir saman um tiltekið efni. Í rýnihópaviðtölum hvetur 

rannsakandi til samræðna milli þátttakenda og stuðlar þannig að víðari umræðum. Með 

þessum rýnihópaviðtölum öðlast rannsakandi betri skilning á viðhorfum og reynslu þátttak-

enda. Kostir þessarar viðtalsaðferðar eru til dæmis að þeir gefa gott tækifæri á samskiptum 

þátttakenda, geta gefið fjölbreyttar og miklar upplýsingar frá mörgum á stuttum tíma og 

byggja á raunverulegum frásögnum frá þátttakendum. Í svona hópaviðtölum geta komið 

fram upplýsingar sem myndu ekkert endilega koma fram í einstaklingsviðtölum þar sem hér 

er byggt á samskiptum milli þátttakenda (Sóley S. Bender, 2013). 

Viðtölin voru hálfopin þar sem stuðst var við fyrir fram ákveðinn viðtalsramma. Við-

tölin tóku um það bil 30 til 40 mínútur við hvern hóp og voru þau tekin í mars og byrjun apríl 

2020. Upprunalega var leitast við að viðtölin yrðu tekin í umhverfi þar sem nemendur 

upplifðu sig örugga og á heimavelli og því áttu viðtölin að fara fram í skólum nemenda og á 

háskólasvæðinu. En því miður gekk það ekki upp þar sem samkomubann skall á og fram-

haldsskólum og háskólum landsins var lokað. Sem betur fer er tæknin í dag það góð að hægt 

var að taka viðtölin í gegnum netið og voru öll viðtölin því tekin á videospjalli í gegnum inter-

netið. Kostir og gallar fylgja því að taka viðtal í gegnum videospjall en þar sem allir þurftu að 

aðlaga sig að aðstæðum var ákveðið að þetta væri besta lausnin.  

4.2 Skráning gagna  

Öll viðtölin voru tekin upp á upptökuforrit í síma og afrituð orðrétt með leyfi viðmælenda. 

Eftir skráningu var upptökum eytt. Viðmælendum var öllum tjáð í upphafi að rannsóknin 

væri algjörlega nafnlaus og ekki væri hægt að rekja einstaka svör til þátttakanda. Einnig var 

komið inn á að engin svör væru rétt eða röng. Þar sem viðtölin voru tekin í gegnum video-

spjall reyndist stundum flókið og erfitt að taka upp samtal sem átti sér stað á netinu þar sem 

hljóðgæðin voru ekki alltaf til fyrirmyndar, en með góðri hljóðvinnslu leystist það allt á 

endanum. Annar ókostur við videospjall er sá að í flestum tilfellum er einn einstaklingur við 

hvert tæki, hver á sínum stað og því byrjuðu viðmælendur stundum að tala á sama tíma þar 

sem þeir tóku ekki eftir að einhver annar var byrjaður að tala. Þá reyndi á rannsakanda að 

stjórna umræðum.  

Engin nöfn koma fram í viðtölunum og er öllum nöfnum viðmælenda breytt og öðru 

sem mögulega væri hægt að rekja til viðmælenda. Skólar viðmælenda eru einnig ekki nefndir 

á nafn og er þeim einungis lýst gróflega hér að neðan.  
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4.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir nemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðmælendur eru allir á aldrinum 18–19 ára. Í heildina voru þetta 23 nemendur sem tekið 

var viðtal við, 15 stúlkur og 8 drengi, úr fjórum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Tveir til fjórir 

nemendur voru í hverjum rýnihóp og voru tvö rýnihópaviðtöl tekin í hverjum skóla og þar af 

leiðandi voru þetta átta viðtöl í heildina.  

Erfitt reyndist að finna viðmælendur vegna ástandsins í þjóðfélaginu og því var kynja-

hlutfallið ekki alveg eins jafnt og ætlunin var í byrjun rannsóknar. Til þess að fá viðmælendur 

í viðtal hafði ég samband við ýmsa aðila. Í upphafi rannsóknar var ætlunin að tala við nem-

endur sem hefðu nýlokið lífsleikniáföngum og væru því á fyrsta eða öðru ári í framhaldsskóla. 

Ég hafði því samband við skólastjórnendur til að fá leyfi og nemendur Það gekk nokkuð brös-

uglega og þegar ég var komin með nokkra nemendur og leyfi frá skólum á leiðinni að senda 

foreldrabréf þar sem nemendur voru yngri en 18 ára, þá skall samkomubannið á. Ég sá því 

ekki fram á að geta klárað rannsóknina mína þar sem ég gat ekki haft samband við neina 

skóla vegna þess að þeir voru allir lokaðir og þurfti ég því að breyta og aðlaga mig að aðstæð-

um. Ákvörðun var þá tekin að taka viðtal við nemendur sem væru orðnir 18 ára gamlir og 

gera lítils háttar breytingar á ritgerðinni. Ég einbeitti mér þá að því reyna komast í samband 

við nemendur sjálf. Ég er heppin og á marga kunningja og vini í félagsmiðstöðvum, ung-

mennahúsum og íþróttastarfinu. Ég hafði samband við kunningja mína sem vinna með ungu 

fólki og fékk þar samband við nemendur í nokkrum skólum. Ég hafði síðan samband við þá 

nemendur og þeir tóku vel í rannsóknina mína og töluðu við vini sína og þannig fékk ég 

nokkra hópa. Einnig er ég svo heppin að eiga systur á menntaskólaaldri og gaf hún mér 

samband við kunningja sína og vini sem voru til í viðtöl. Ég þekkti enga þátttakendur 

persónulega í þessari rannsókn. En tengslanet mitt kom svo sannarlega að góðum notum við 

öflun þátttakenda.  

Til að gefa smá mynd af þátttakendum í rannsókninni verður rýnihópunum stuttlega 

lýst hér að neðan. Í frásögninni hefur öllum nöfnum og sumum staðháttum verið breytt til að 

gæta trúnaðar við þátttakendur og til að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingar til 

þeirra.  

Rýnihópur 1  

Í þessum hópi voru þrjár stúlkur í framhaldsskóla með bekkjakerfi á höfuðborgarsvæðinu. 

Þær eru allar á 19. aldursári. Stúlkurnar eru allar á sínu lokaári og kláruðu lífsleikniáfanga á 

sínu fyrsta ári, þær eru allar góðar vinkonur en ekki allar saman í bekk. Þær sögðu lífsleikni- 

áfanga vera skyldu á fyrsta ári, báðar annirnar. Stúlkurnar eru mjög ólíkir persónuleikar með 
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ólík áhugamál. Tvær þeirra eru mjög virkar í nemendaráði og nefndum skólans en sú þriðja 

sagðist ekki hafa áhuga á því.  

Rýnihópur 2  

Í þessum hópi voru fjórar stúlkur í sama framhaldsskóla og rýnihópi 1. Þær eru einnig allar á 

19. aldursári og eru saman í bekk á sínu lokaári. Lífsleiknin hjá þeim var eins og hjá hópnum 

að ofan, skylduáfangi á fyrsta ári, einn tími í viku báðar annir. Stúlkurnar voru mjög sammála  

hver annarri. Þær eru mjög góðar vinkonur og mikið saman.  

Rýnihópur 3  

Í þessum hópi voru einungis tvær stúlkur. Þær eru á 19. ári og stunda nám í framhaldsskóla 

með bekkjarkefi á höfuðborgarsvæðinu. Þær kláruðu lífsleikniáfanga á fyrsta ári og eru að 

taka útskriftaráfanga núna þar sem fjallað er um dæmigerð viðfangsefni lífsleikninnar. 

Stúlkurnar eru saman í bekk og góðar vinkonur.  

Rýnihópur 4  

Í þessum hópi voru tveir drengir úr sama framhaldsskóla og hópurinn á undan. Þeir eru 

einnig báðir á 19. ári og eru í sama útskriftaráfanga og stúlkurnar. Þeir kláruðu einnig 

lífsleikni á fyrsta ári. Drengirnir eru ekki saman í bekk en ágætis kunningjar. Þeir eru báðir 

miklir íþróttamenn.  

Rýnihópur 5   

Í þessum hópi voru þrjár stúlkur. Þær eru í skóla með bekkjakerfi og stefna allar á útskrift 

núna í vor. Þær eru allar á 19. ári. Stúlkurnar eru ekki allar saman í bekk en allar mjög góðar 

vinkonur og virkar í félagslífi skólans. Þær kláruðu lífsleikniáfanga á fyrsta ári. Þær eru einnig í 

útskriftaráfanga núna sem minnir mikið á lífsleikni. 

Rýnihópur 6  

Í þessum hópi voru þrír drengir. Þeir eru í sama bekkjaskóla og stúlkurnar í hópnum á undan. 

Þeir stefna einnig allir á útskrift í vor. Þeir eru allir á 19. ári. Drengirnir eru allir saman í bekk 

og góðir vinir. Þeir hafa engan áhuga á skemmtunum skólans og sækja ekki mikið  viðburði 

nemendaráðsins.  

Rýnihópur 7  

Í þessum hópi eru einn drengur og tvær stúlkur. Þau eru öll á 19. ári í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu með fjölbrautakerfi. Ein stúlknanna stefnir á að útskrifast í vor. Hin tvö 

ætla að taka sér aðeins lengri tíma og útskrifast frekar um næstu jól. Þau kláruðu öll lífsleikni-

áfanga á fyrsta ári og er eitt þeirra núna í útskriftaráfanga sem fjallar um náms- og starfsval 

og minnir hann einnig á lífsleikni.  
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Rýnihópur 8  

Í þessum hópi eru tveir drengir og ein stúlka. Þau eru í sama skóla með fjölbrautakerfi og 

hópurinn hér á undan. Enginn í hópnum  stefnir á að útskrifast í vor. Þau kláruðu öll lífsleikni-

áfanga á fyrsta ári sem voru í raun tveir áfangar yfir heilt ár.  

4.4 Siðferðilegir þættir, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknar  

Mikilvægt er að hafa siðferðileg álitamál í huga þegar unnið er að rannsókn og að fara eftir 

siðareglum er mikilvægur hluti við vinnu eigindlegar rannsóknar. Mikilvægt er að þátttakend-

ur séu upplýstir um rannsóknina, veiti upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni og séu meðvit-

aðir um að þeir geti dregið sig úr rannsókninni hvenær sem er. Einnig er mikilvægt að upp-

lýsa alla þátttakendur um fullan trúnað, nafnaleynd og hvernig unnið verði með upplýsingar 

sem þeir gefa (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Engin siðferðisleg álitaefni komu upp í rannsókninni eða við framkvæmd rannsóknar-

innar. Allir viðmælendur voru orðnir 18 ára. Sent var stutt kynningarbréf á alla þátttakendur 

þegar þeir voru spurðir um áhuga á þátttöku í þessari rannsókn. Allir sýndu mikinn áhuga og 

vilja til að vera með í rannsókninni. Flestir voru tilbúnir að deila sínum skoðunum og upp-

lifunum á efninu. Þegar rannsókn er framkvæmd þarf að hafa ákveðnar siðareglur í huga og 

hafði rannsakandinn til hliðsjónar Vísindasiðareglur Háskóla Íslands við gerð rannsóknar-

innar. Fjögur meginatriði siðareglna gilda um vísindarannsóknir og eru það réttlæti, virðing, 

skaðleysi og velgjörðir (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi hafði þetta í huga við 

vinnslu rannsóknar.  

Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknar er eins konar mælitæki á gæði rannsóknar. Til 

þess að rannsókn sé góð þurfa gögn og gagnaöflun að vera góð. Áreiðanleiki og réttmæti 

tengist til dæmist vali á úrtaki, gagnagreiningu og gagnasöfnun (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við val á úrtakinu í rannsókninni og gagnasöfnuninni var því 

leitað til þess hóps sem rannsóknin beinist að, nemendum í framhaldsskólum. Það eru fáir 

sem geta komið með betri punkta og sagt frá sinni upplifun af námsgrein nema nemendur 

sjálfir. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þó líklegast að þátttakendur eru einungis 23 

talsins sem er nokkuð lítið úrtak ef reyna á að fá gott alhæfingargildi og því ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum yfir á alla nemendur í framhaldsskólum. Annar takmarkandi 

þáttur í rannsókninni er að þátttakendur voru allir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og voru í 

stórum skólum. Þátttakendur eru allir mismunandi og því mismunandi hversu vel þeir voru 

tilbúnir að lýsa sinni reynslu og skoðunum. Það gæti verið annar þáttur í takmörkun 

rannsóknarinnar.  
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4.5 Greining gagna 

Viðtölin voru skrifuð upp eftir upptökum og upptökum síðan eytt. Viðtölin voru lesin yfir vel 

og vandlega og síðan greind. Fyrst hvert fyrir sig og þemu greind og síðan voru þau lesin aftur 

yfir til að finna sameiginleg þemu. Sóley S. Bender (2013) vísar í Krueger (1994) sem segir 

það mikilvægt og gagnlegt fyrir greiningu gagna að nákvæmni út frá orðanotkun, samhengi, 

innra samræmi, styrkleika samræðna, algengi atriða, heildarmynd og nákvæmni í svörum 

(Sóley S. Bender, 2013).  

Við greiningu og úrvinnslu gagna var leitast við að svara rannsóknarspurningunni. 

Gerðir hafa verið þrír efnisflokkar sem eru í beinu samhengi við spurninguna. Efnisflokkarnir 

eru: (1) Sýn ungmenna á lífsleikni, (2) námsefni og kennsluaðferðir og (3) umbótavilji. Í beinu 

framhaldi af því voru áhersluatriði og þemu fundin í hverjum flokki. En þau þemu sem 

fundust lituðust að ákveðnu leyti af viðtalsrammanum og spurningunum sem spurðar voru.  
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5 Niðurstöður  

Hér verður fjallað um sýn ungmenna á lífsleikni eins og hún birtist í svörum þeirra við spurn-

ingum sem voru lagðar fyrir um lífsleikninám  þeirra í framhaldsskóla. Til þess að gæta trún-

aðar við viðmælendur verður þeim ekki gefið nafn né sagt frá úr hvaða skóla þau koma. Við-

mælendur eru 23 talsins og koma frá fjórum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Svörum þeirra 

verður skipt niður í þrjá efnisflokka sem tengjast rannsóknarspurningunni. Efnisflokkarnir 

skiptast í sýn þátttakenda á námsgreinina, námsefni og kennsluaðferðir og hvernig þau líta á 

námsgreinina að henni lokinni. Efnisflokkunum er síðan skipt niður í nokkur þemu sem allir 

hópar áttu sameiginleg.  

5.1 Sýn ungmenna á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum 

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir út í lífsleikni, þau voru spurð hvað þeim dytti í hug 

þegar þau heyrðu orðið lífsleikni og einnig voru þau beðin um að lýsa lífsleikni fyrir rannsak-

anda. Nemendum fannst miserfitt að muna eftir kennslustundum og lífsleikni yfir höfuð þar 

sem flestir tóku áfangana á fyrsta ári. Svörin voru öll mismunandi en á sama tíma voru 

ákveðnir þættir sameiginlegir. Allir viðmælendur nefndu einhver dæmi. Sumum fannst þetta 

erfiðara en öðrum. Öll áttu þau sameiginlegt að koma inn á fræðslu, skipulag námskeiðsins 

og kennarann. Hér verður greint frá svörum viðmælenda.  

5.1.1 Fræðsla  

Allir hópar komu inn á fræðslu í spjallinu um lífsleikni og hvað þau tengdu lífsleikni við. Í 

öllum hópum var fræðsla frá utanaðkomandi aðilum nefnd sem fólst í fyrirlestrum fyrir 

nemendur um alls konar málefni.  

Rýnihópur 1 kom inn á það að lífsleikni væri í raun bara fræðsla. Almenn fræðsla um margs 

konar mismunandi efni. Mikið af fyrirlestrum frá utanaðkomandi aðilum einkenndi lífsleikni 

og sagði ein stúlkan í hópnum:  

Þegar ég hugsa um lífsleikni dettur mér eiginlega bara í hug svona rosa almenn 

fræðsla bara, svona fræðsla sem þú færð ekki í öðrum tímum. Kom fullt af alls konar 

fólki með fyrirlestra. Man samt miklu meira eftir lífsleikninni í grunnskóla, hún var 

skemmtileg og meiri. En á fyrsta ári í framhaldsskóla þegar við tókum lífsleiknina var 

þetta eiginlega bara upprifjun á öllu sem við lærðum í grunnskóla fannst mér, rosa 

lítið nýtt dæmi sem við lærðum. 

Hinar stúlkurnar tóku undir þetta og sögðust langmest muna eftir allri utanaðkomandi 

fræðslunni sem þær fengu. Önnur sagði:  



 

32 

Þetta var oft bara eitthvað svona kennarinn kom og gaf okkur eitthvað verkefni sem 

var oft um okkur sjálf, eitthvað svona hvað viltu vera í framtíðinni eða hvað þýðir 

nafnið þitt eða eitthvað svoleiðis. Síðan, stundum komu svona utanaðkomandi aðilar, 

eða eiginlega bara nokkuð oft með einhverja svona fræðslu um eitthvað. Kannski frá 

einhverjum samtökum eða sálfræðingar eða eitthvað svoleiðis dæmi.  

Rýnihópur 2 var með mjög svipaða sýn á lífsleikni  og rýnihópur 1. Þessu máli til stuðnings er 

vitnað í stúlku úr hópnum sem sagði þetta þegar hún var beðin um að lýsa lífsleikni: „Ég tengi 

bara við það sem við vorum að gera á fyrsta ári, svona námskeið um skólann, kynningar á 

hlutum og mikið af fræðslu frá gestum.“ Hinar stúlkurnar í hópnum tóku undir þessi ummæli. 

Önnur stúlka sagði:  

„Fræðsla. Fræðsla um lífið. Komu alls konar svona fræðslur, eins og læknanemar 

komu og töluðu við okkur um svona fyrstu hjálp og skyndihjálp, kenndu okkur að 

hnoða og eitthvað. Svo var alls konar bara svona öðruvísi fræðsla og ræður. Eða við 

vorum að læra að halda ræður. Eyddum mjög löngum tíma í ræður.“ 

Rýnihópar 3 og 4 töluðu báðir um að lífsleikni væri tími þar sem manni væri kennt á lífið og 

til þess kæmi alls konar fólk með fræðslu um alls konar hluti til að kenna manni á 

mismunandi hluti í lífinu. Einn drengurinn í hópi 4 sagði: „Ef ég ætti að lýsa lífsleikni með einu 

orði myndi ég segja gestafyrirlestrar“.  

Rýnihópur 5 sagði lífsleikni vera bekkjartíma og tíma þar sem nemendur gætu fengið að læra 

eitthvað nýtt og afslappað eins og með gestafyrirlestrum, fræðslu um eitthvað í samfélaginu 

og hluti sem gætu hjálpað sér í lífinu. Ein stúlkann sagði:  

Lífsleikni er basically svona fag þar sem þér er kennt á lífið held ég, maður er að fá alls 

konar fræðslu og fyrirlestra um eitthvað sem getur hjálpað manni. Það getur til 

dæmis bara verið fræðsla um kvíða eða um skólann sjálfan.  

Hinar stúlkurnar voru sammála þessu. Einnig kom fram að þær mundu lang mest eftir að 

hafa hlustað á fyrirlestra. „Ég man rosalega mikið eftir því að sitja bara og hlusta á 

glærukynningar og fyrirlestra. Við fórum líka þarna í einhverjar tvær vettvangsferðir þar sem 

við fórum að hlusta á fyrirlestra.“ 

Rýnihópur 6 kom inn á að í lífsleikni væri verið að þjálfa mann fyrir lífið. Með því væru til 

dæmis alls konar fræðsla frá samtökum og fólki sem gæti nýst manni í framtíðinni og akkúrat 

á þeim tímapunkti sem nemendur væru á í lífinu. „Er þetta ekki eitthvað svona þar sem 

maður lærir bara um lífið og tilveruna, bæði framtíðina og nútíðina.“  

Rýnihópur 7 talaði um að lífsleikni væri skyldufag fyrir nýnema þar sem nemendur kynntust 

skólanum og samnemendum sínum betur. „Á fyrsta ári var okkur kennt allt svona á skólann 
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og kynnast samnemendum okkar. Man eiginlega bara rosa lítið eftir þessu, ekkert mjög 

minnisstætt dæmi ef ég á að vera alveg hreinskilin.“ Annar nemandi í hópnum tók undir 

þetta og þurftu þau smá tíma til að rifja upp lífsleiknina. Þriðji aðilinn í hópnum rifjaði upp 

með þeim þar sem hann mundi aðeins betur eftir lífsleikninni en hinir. Í samtalinu kom fram: 

„já bíddu auðvitað, er þetta ekki tíminn sem við vorum alltaf í stofunni uppi í horni þar sem 

allir fyrirlestrarnir voru alltaf að koma, kynfræðslan og eitthvað?“. Eftir að það var komið á 

hreint byrjuðu nemendur að rifja upp tímana og sást á andlitum þeirra að mikil gleði fylgdi 

minningunum.  

Rýnihópur 8 nefndi að lífsleikni væri svolítið tengd heimspeki þar sem mikið af hugsunum 

væri að fara fram. „Við vorum svona mikið að pæla í þessum tímum, bæði í okkur sjálfum og 

umhverfinu okkar“. Síðan nefndu þau að gestafyrirlesarar hefðu komið í tímana og verið með 

alls konar utanaðkomandi fræðslu um hin ýmsu málefni. „Það var eiginlega einhvern veginn 

allt milli himins og jarðar í þessum tíma, get eiginlega ekki sagt þér hvað við vorum að læra. 

Það var einhvern veginn svo mikið og fjölbreytt“.  

5.1.2 Skipulag  

Skipulag var annar þáttur sem allir nemendur rýnihópanna komu inn á í vangaveltum sínum 

um lífsleikni. Þegar spurt var um lífsleiknikennslu voru nemendur beðnir um að lýsa því fyrir 

rannsakanda hvað þeim fannst lífsleikni vera. Umræður fóru um víðan völl og voru þátttak-

endur mjög oft að rifja upp tímana meðan þau voru að spjalla. Þar sem margir fóru einungis í 

lífsleikni á fyrsta ári var upprifjunin miserfið. Áhugavert var þó að allir nemendur komu 

eitthvað inn á skipulag námsgreinarinnar og flestir höfðu eitthvað neikvætt að segja um það. 

Hér verður greint frá svörum viðmælenda. 

Rýnihópur 1 nefndi að lífsleikni væri það fag sem oftast hefði verið að falla niður.  

Þetta voru eiginlega bara frekar óskipulagðir tímar þegar ég hugsa til baka. Þeir féllu 

oft niður ef einhverjir fyrirlestrar eða eitthvað þannig beilaðist, þannig að maður var 

oft að halda í vonina að það yrði ekki tími. Þetta var líka síðasti tími dagsins þannig 

maður var extra sáttur ef hann féll niður.  

Önnur stúlka bætti við þetta: „já og síðan ef hann féll ekki niður vorum við bara eitthvað ohh 

því það gerðist svo oft að hann féll niður.“ Þriðja stelpan bætti við: „Við líka, fórum þá 

kannski inn í tímann með frekar neikvætt og pirrað viðhorf því okkur langaði bara heim því 

þetta var síðasti tími dagsins og á fyrsta ári vorum við alltaf svo lengi í skólanum, sem var 

max pirrandi.“  

Rýnihópur 2 kom einnig inn á að lífsleiknitímar væru þeir tímar sem hefði oftast fallið niður.  
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Ég veit alveg um marga sem skildu ekki þessa tíma eða þú veist föttuðu ekki alveg 

tilganginn með honum. Í byrjun var þetta svona fræðsla um skólann og semí bekkjar-

tímar bara, sem var næs. Vorum að kynnast hvort öðru og skólanum. Það var sjúklega 

gaman. En síðan með tímanum fannst mér þetta bara verða tilgangslausara. 

Önnur stúlka bætti við: „ já mér fannst þetta persónulega frekar tilgangslausir tímar sko. 

Eiginlega stundum bara svona bekkjartímar. Þetta var örugglega tíminn sem ég skrópaði 

mest í á fyrsta ári því mér fannst tilgangurinn ekki mikill.“ Hinar stelpurnar bættu þó við: 

„Þetta voru samt svo easy tímar, engin próf og bara ástundun og einhver verkefni sem giltu. 

Þetta voru svo chillaðir og næs tímar.“ Einnig komu þær inn á að verkefnin hefðu yfirleitt 

verið létt og að flestir nemendur hefðu ekki þurft að leggja mikið á sig í þessum lífsleikni- 

tímum. „Við fengum aldrei svona áætlun eða eitthvað þannig eins og í stærðfræði eða 

öðrum tímum. Við mættum bara og þá fengum við að vita hvað var að gerast í tímanum.“ 

Önnur bætti við að þau hefði reyndar fengið áætlun en hún hefði alltaf verið að breytast og 

ekki hægt að treysta á hana.  

Rýnihópur 3 nefndi að þær hefðu fattað bara meira og meira hvað lífsleikni væri eftir því 

sem leið á skólagönguna. Þær eru í lífsleikni tíma núna og hafa verið öll árin. Ein stúlkan sagði 

þetta: „Lífsleikni er held eg bara svoldið misskilin hjá okkur, þegar við vorum á fyrsta ári þá 

vorum við eða allavega ég bara eitthvað „oh lífsleikni“, bara við bekkurinn að spjalla eitthvað 

í 40 mínútur. Vissum í rauninni ekkert út á hvað þessir tímar gengu.“ Hin bætti við: „Maður 

var líka eitthvað okok næs lífsleikni þá get ég bara chillað í tíma og vonandi megum við fara 

fyrr.“ Einnig komu þær inn á að nemendur væru misánægðir með lífsleiknina. Ein sagði: „Sko 

skipulagið er heldur ekki mikið þannig að maður vissi eiginlega aldrei hvað maður var að 

labba inn í þegar maður kom inn í tíma sem er mjög pirrandi.“ Þær nefndu einnig að nokkrir í 

þeirra árgangi hefðu litinn áhuga á þessu og sögðu:  

Ég veit um marga sem sleppa eins mörgum tímum og þeir geta í lífsleikni því þeim 

finnst þeir annað hvort vita helling og þurfa ekki þessa fræðslu eða bara nenna þessu 

ekki því það er alveg leiðinlegt að sitja einhverja boring fyrirlestra sem gagnast þér 

lítið í staðin fyrir að vera bara heima eða chilla með vinum skilurðu. Þetta er yfirleitt 

svo almennt efni. En sumir eru mjög ánægðir og finnst þetta skemmtilegt. Mér finnst 

þetta bara fínt svosem. Betra að fara í lífsleikni til dæmis en stærðfræði þar sem 

maður þarf að hugsa mjög mikið á allt öðruvísi hátt. En það er kannski bara því við 

erum á náttúrufræðibraut. Félagsfræðinni finnst þetta örugglega miklu skemmtilegra. 

Rýnihópur 4 er einnig í lífsleiknitíma núna á þessari önn og hefur verið öll árin í einhverri smá 

lífsleikni. Drengirnir voru sammála um að lífsleiknitímarnir væru þægilegir: „sko þetta eru 
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alveg næs tímar, rosalega gefins samt. Þú bara mætir og þá ertu semí góður.“ Einnig komu 

þeir inn á að það væru einhver verkefni en þau væru yfirleitt ekkert krefjandi eða erfið.  

Já þetta eru yfirleitt ekki svona verkefni þar sem maður þurfti eitthvað að leggja mjög 

mikið á sig að eins og stærðfræðin er, þú veist, að hugsa eitthvað mjög mikið eða vera 

búinn að læra einhverja aðferð. 

Rýnihópur 5 kom inn á að tímarnir væru ekkert alltof skipulagðir. Þær töluðu mikið um að ef  

gestafyrirlesarar gátu ekki komið eða ef eitthvað kom upp á þá væri kennarinn yfirleitt ekki 

með plan b.  

Það kom alveg fyrir að stundum mætti maður og kennarinn eitthvað já í dag átti að 

koma fyrirlestur en hann kemur ekki svo við ætlum bara að horfa hérna á einn þátt. 

Sem var reyndar alveg sjúklega næs. Man eftir að við horfðum á nokkra þætti af 

Atypical á Netflix sem er um einhverfan strák í menntaskóla sem langar að eignast 

kærustu og sofa hjá og eitthvað. Síðan er þetta líka um systur hans sem er í mennta-

skóla líka en ekki einhverf. Alveg fullt lærdómsríkt í þessu samt, þannig að tíminn fór 

svosem ekkert til spillis. Voru líka alveg skemmtilegir þættir (hlær), ég er allavega 

búin með allar seríurnar af þessu núna.  

Hinar stúlkurnar tóku undir þessi orð og leiddist umræðan út í hvað þetta hefði verið gaman 

og fyndið að mæta í tíma og kennarinn hefði sett á þátt nemendum til mikillar gleði.  

Rýnihópur 6 talaði einnig um að þau hefði horft á þætti þegar það leit út fyrir að skipulagið 

væri ekki alveg tilbúið fyrir tímann eða fyrirlestur félli niður.  

Ef fræðsla féll niður, sem gerðist alveg stundum, þá horfðum við stundum á þátt og 

skrifuðum kannski eh. smá um hann í einhverju verkefni. Það var alveg næs en við 

vorum samt oft frekar pirruð að tíminn hefði ekki bara fallið niður í staðinn. 

Rýnihópur 7 kom inn á verkefnin og námsmat í lífsleikni. Það barst í tal þegar þau voru að 

rifja upp lífsleikni og hvað þau hefðu verið að gera.  

Ég man að verkefnin voru oft bara eitthvað um okkur sjálf og það voru ekkert rosa-

lega erfið verkefni, eða bara einhver svona verkefni þar sem við þurftum að finna 

upplýsingar um eitthvað en það var svo sem  alveg næs og lærdómsríkt.  

Þau töluðu um að verkefnin hefðu verið létt og þegar þau voru að spjalla sagði ein: „Þau voru 

alveg easy en samt svona áhugaverð einhvern veginn, það var alveg greinilega lögð vinna í að 

búa þau til.“ 

Rýnihópur 8 talaði um að lífsleikni væri léttasti áfanginn í skólanum sem þau hefðu farið í. 

„Lífsleikni var einhvern veginn bara svona gefins áfangi sko. Það var litið á þig sem alveg 
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mikinn tossa ef þú féllst í lífsleikni. Held að þá hafi fólk bara verið að falla á mætingu því það 

nennti ekki að mæta.“ Einnig sagði einn drengurinn:  

Í heildina voru þetta oftast bara svona mínifyrirlestrar og verkefni. Aldrei jafn skipu-

lagt og venjuleg kennsla, önnur fög þá. Alveg frekar bara svona opið og kennsluáætl-

unin breyttist oft í skipulaginu, þá meina ég hvaða fræðslu við vorum að fá og þannig. 

 

5.1.3 Kennarinn  

Þegar talað var um lífsleikni var ekki komist hjá því að nefna kennarana sem kenndu fagið. 

Allir viðmælendur komu inn á lífsleiknikennarana sína á einn eða annan hátt. Hér verður 

greint frá svörum viðmælenda.  

 

Þegar fjallað var um lífsleikni sem námsgrein kom rýnihópur 1 inn á kennarann sinn. Þær 

töluðu um að lífsleiknikennslan væri kennd af umsjónarkennara þeirra og hálfpartinn væru 

lífsleiknitímar bekkjartímar. Einnig komu þær inn á að umsjónarkennarinn þeirra hefði líka 

verið spænskukennarinn þeirra svo það hefði komið fyrir að þau hefðu nýtt þennan tíma í 

spænsku þegar var kannski próf í vikunni. Af svörum þeirra að dæma var frekar greinilegt að 

þetta var ekki fagið sem kennarinn brann fyrir. Málinu til stuðning er hér vitnað í eina 

stúlkuna í hópnum:  

Það sem var alveg stór kostur við lífsleiknina að við máttum nánast alltaf fara fyrr 

þegar umsjónarkennarinn var með tímann (hlær) þú veist, ekki þegar einhver 

utanaðkomandi fræðsla kom. Við gerðum kannski einhver verkefni í tímum og svo 

máttum við bara fara. Stundum gerðum við verkefnin á svona 10 mínútum og 

máttum þá fara, það var næs. 

Einnig komu þær inn á að lífsleiknitímar væru frekar mikið kaos stundum, lýstu því þannig að 

allir væru að tala og á sama tíma allir að segja öllum að hafa hljóð. „Það leit alveg út fyrir 

stundum að kennarinn nennti þessu ekki því hann vissi ekkert hvað hann var að fara tala um 

og þá nenntum við þessu væntanlega ekki.“ 

Rýnihópur 2 kom inn á svipuð dæmi og rýnihópur 1 enda eru þær allar í sama skólanum. Þær 

töluðu um að umsjónarkennarinn þeirra á fyrsta ári hefði verið lífsleiknikennarinn þeirra. 

Þær komu inn á að ekki allir bekkir hefðu fengið sömu tíma. Svipuð verkefni hefðu verið lögð 

fyrir alla og bekkirnir sátu marga fræðslufyrirlestra saman inni á sal. En tímarnir sem 

umsjónarkennararnir sáu um voru ekki allir eins. Ein stúlkan sagði:  
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Einn bekkurinn á félagsfræðibraut var með einn félagsfræðikennara sem umsjónar-

kennara og hún var geðveikt skemmtileg, svona ung og hress. Þau voru alltaf að gera 

eitthvað skemmtilegt og fara út og eitthvað. En við vorum bara að skoða einhverjar 

heimasíður og eitthvað sem var ekkert gaman. 

Önnur bætti síðan við: „já vorum mjög oft bara vinna einhver verkefni eða hlusta á kenn-

arann okkar tala um eitthvað sem hún vildi sjálf ekkert vera tala um held ég.“ Ein stúlkan 

greip þá inn í og sagði: „Eins og, omægot, já muniðið eftir þegar hún sýndi okkur þarna öö 

einhverja svona danska mynd um unglinga og kynlíf, það var vandræðilegasti og óþægilegasti 

tími sem ég man eftir og myndin var á spólu!“ Hinar stelpurnar tóku undir þessi orð og hlógu 

mikið. „Þetta var samt alveg gaman en bara svo illa steikt dæmi.“  

Rýnihópur 3 átti það sameignlegt með fyrri hópum að umsjónarkennari þeirra kenndi 

lífsleiknina. Þær eru í lífsleikniáfanga núna sem samanstendur af tímum með umsjónar-

kennara og fræðslu fyrir alla saman á sal.  

Þegar að umsjónarkennarinn okkar er með tíma þá er þetta mjög mikið spjall milli 

okkar og kennarans. Kennarinn okkar er léttur og til í að taka alls konar spjöll með 

okkur, sem er alveg mjög gaman, það er gott að tala við hana um ýmis mál og hún er 

tilbúin að tækla erfiðar umræður.  

Þær komu einnig inn á að kennarinn þeirra væri einnig að kenna þeim uppeldisfræði svo hún 

hefur áhuga á efninu en að vinkonur þeirra í öðrum bekk væru með efnafræðikennara sem 

umsjónarkennara og tímarnir þeirra væru ekki alveg eins. „Við gerum alls konar verkefni sem 

kennarinn leggur fyrir en yfirleitt eru tímarnir bara við að spjalla saman í hópum eða öll 

saman við kennarann.“ Ein stúlknanna sagði síðan: „Mér þykir alveg smá vænt um þessa tíma 

þegar ég hugsa um þetta svona eftir á. Margt sem maður gat spjallað um við fullorðna 

manneskju sem nennti að spjalla við okkur um, til dæmis málefni sem eru í gangi í 

þjóðfélaginu.“  

Rýnihópur 4 er einnig í lífsleikni og í sama skóla og stelpurnar hér á undan. Upplifun þeirra er 

þó ekki alveg sú sama. Drengirnir töluðu um að þetta væri stundum „þrotaðir“ tímar þar sem 

þeir vissu lítið til hvers var ætlast af þeim.  

Þegar við erum í umsjónartíma, nei meina lífsleiknitíma, þá er þetta mikið spjall og 

kennarinn að sýna okkur einhverjar heimasíður og eitthvað upp á töflu. Ég rugla 

þessu oft við umsjón þar sem við erum eiginlega bara gera svipaða hluti, stundum eru 

svona einkaspjöll við kennara um einkunnir og þannig. Það er alltaf vesen. 

Drengirnir voru heldur neikvæðari en stúlkurnar um lífsleiknitímana og fannst þeim tilgang-

urinn ekki mikill með tímunum. „Ég get hvort sem er fundið allar þessar upplýsingar sjálfur, 
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ég þarf ekki að horfa á kennarann minn sýna mér eitthvað á google sem ég get gert sjálfur í 

tölvunni.“  

Rýnihópur 5 er einnig í skóla með bekkjakerfi. En það sem var ólíkt hjá þeim meðað við 

hópana á undan er að það var sami kennari sem kenndi öllum bekkjum lífsleikni. Því má af 

svörum þeirra að dæma að allir bekkir fengu svipaða upplifun af námsgreininni. Kennarinn 

sem kenndi þeim lífsleikni var einnig kennari sem kenndi félagsfræði. Hér er vitnað í samtal 

stúlknanna: „Það sköpuðust oft mjög skemmtilegar umræður í tímum um alls konar svona 

álitamál sem var mjög skemmtilegt þegar þannig tímar voru.“ Önnur sagði:  

Já það var alveg gaman að fá svona aðeins að rífast í tímum um eitthvað sem var í 

gangi til dæmis í samfélaginu eða um femínisma eða eitthvað og svo í lokin kom 

kennarinn með góða punkta. 

Önnur bætti þá við: „Maður lærði alveg mikið að því og var ekki feiminn við að tjá skoðanir 

sínar því það var ekkert rangt í rauninni.“ 

Rýnihópur 6 er með svipaða upplifun og talaði um að kennarinn væri skemmtilegur. Dreng-

irnir í þessum hópi eru í sama skóla og hópurinn á undan.  

Það var eiginlega skemmtilegast hvað kennarinn leyfði okkur að þræta og æsa í hvort 

öðru. Hún var eiginlega bara til í allt, ef maður pælir í því þá hefðu örugglega bara 

aðrir kennarar sussað á okkur og sagt okkur að við værum að segja einhverja vitleysu.  

Rýnihópur 7 eru nemendur í fjölbrautakerfi en þau voru einnig öll með sama 

lífsleiknikennara. „Sko það var alveg gaman í tímum í svona umræðum, fengum að tjá okkur 

um allt eiginlega bara.“ Annar þátttakandi sagði einnig:  

Mér fannst eiginlega skemmtilegasta tímabilið þegar kynjafræðikennarinn kom inn í 

nokkra tíma, enda skráðu sig eiginlega allir í kynjafræði eftir það. Myndi segja að sá 

áfangi sé svona sá áfangi sem allir sækjast í og er langvinsælastur. 

Þarna lýstu þau því að kynjafræðikennarinn hefði komið inn í nokkra lífsleiknitíma með 

umræður, verkefni og fyrirlestra.  

Rýnihópur 8 nefndi einnig kynjafræðikennarann og áhrifin sem hann hefði haft á þau. „Við 

gerðum alls konar svona verkefni sem kennarinn var svolítið svona með okkur í, það var 

skemmtilegt.“ Annar bætti við að þau hefðu mikið verið að gera kynningar og kennarinn 

alltaf haft umræður eftir kynningar. „í lífsleikni var gaman að gera kynningar því við vorum 

svona semí að keppast um að gera fyndnar og flippaðar kynningar þannig maður var alltaf 

spenntur fyrir kynningartímunum.“ Einnig tóku þau fram að þau lögðu sig alveg fram við 

efnislega þáttinn þar sem kennarinn var alveg strangur á þeim efnum en líka til í „flippið“ 

eins og þeir orðuðu það.  



 

39 

5.1.4 Samantekt  

Þessi þrjú þemu fræðsla, skipulag og kennarinn er eitthvað sem allir þátttakendur töluðu um. 

Af svörum viðmælenda að dæma er lífsleikni fyrst og fremst fræðsla og áfangi sem á að 

kenna þeim á lífið. Skipulag áfangans og kennsla skipta miklu máli fyrir áhuga nemenda. Þar 

sem skipulag var lítið og kennarar ekki áhugasamir sást það á áhuga nemenda fyrir náms-

greininni. En þar sem kennarinn var áhugasamur, opinn og til í að spjalla og taka fyrir alls 

konar efni var áhugi nemenda á efninu meiri.  

5.2 Námsefni og kennsluaðferðir  

Í næsta hluta viðtalanna var farið yfir hvað viðmælendur hefðu lært í lífsleikni. Rannsakandi 

bað þau um að lýsa hefðbundnum lífsleiknitíma, þá aðallega kennsluaðferðum, og rifja upp 

allt það námsefni sem þau mundu eftir. Nokkrum þótti það erfitt en  rannsakandi var með 

nokkur dæmi sem hann nefndi til að koma af stað umræðum ef illa gekk að fá svör. Þemu 

þessara efnisflokks eru því örlítið lituð af fyrir fram ákveðnum þemum rannsakanda. En 

þemu þessa efnisflokks eru sjálfsmyndin, kynheilbrigði, sjálfbærni, lýðræði, borgaravitund og 

samfélagið, forvarnir, núvitund, jafnrétti og mannréttindi og að lokum heilbrigði. Þessi þemu 

voru valin út frá grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá (2011) og lokamarkmiðum í lífsleikni 

samkvæmt aðalnámskrá (2005). Hér verður greint frá svörum viðmælenda.  

5.2.1 Sjálfsmyndin  

Þátttakendur töluðu allir um eitthvert verkefni sem tengdist sjálfinu og sjálfsmyndinni. Hér 

verður gerð grein fyrir svörum viðmælenda.  

Rýnihópur 1 talaði um að minnisstæðasta verkefni sem sneri að sjálfsmyndinni hefði verið 

verkefni sem þau gerðu í byrjun fyrstu annar. Þá gerðu þau verkefni sem sneri að framtíð 

þeirra og hvar þau sæju sig eftir 20 ár. Einnig nefndu þær að eitt af fyrstu verkefnunum sem 

þær gerðu í lífsleikni hefði verið að segja frá nafninu sínu, af hverju þær hétu það sem þær 

heita og hvað nafnið þeirra þýddi. Þeim fannst þetta öllum frekar skrítið verkefni en fram-

tíðarverkefnið fannst þeim mun skemmtilegra. Þær minntust einnig á að gaman hefði verið 

að heyra hvað hinir hefðu að segja um sína framtíð þar sem þau kynntu verkefnið. Fleiri 

verkefni eða umræður tengdar sjálfsmyndinni datt þeim ekki í hug. Eftir smá spjall nefndi ein 

að þær hefðu fengið fræðslu um líkamsímynd og það hefði verið áhugavert en ekkert 

rosalega eftirminnilegt.  

Rýnihópur 2 nefndi nákvæmlega sömu verkefni og rýníhópur 1, framtíðar- og nafnaverk-

efnið. Þær áttu erfitt með að tengja eitthvað annað við sjálfsmyndina eða sjálfið og datt þeim 

ekkert annað í hug í námsefninu þar sem viðfangsefnið væri einstaklingurinn sjálfur. Ein 
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stúlknanna kom inn á önnur verkefni sem hún hafði gert í grunnskóla sem fjallaði um 

sjálfsmyndina. Hún sagði:  

Við gerðum ekkert svona verkefni um okkur sjálf, ég hefði samt verið til í það. En ég 

man reyndar bara meira eftir því úr grunnskóla. Og já, úr unglingavinnunni, þá feng-

um við svona jafningjafræðslu sem var hellað gaman og þá áttum við að gera eitthvað 

verkefni þar sem við vorum að pæla í okkur sjálfum. Hugsa um okkar kosti og galla og 

eitthvað svoleiðis. Það var alveg áhugavert, hefði alveg verið sniðugt að fá það á 

fyrsta ári líka. Maður var svolítið týndur á þeim tíma í lífinu. Sérstaklega þar sem 

maður þekkti fáa þegar maður byrjaði í skólanum og allir svolítið svona óöruggir með 

sjálfan sig. Mikil breyting frá grunnskóla finnst mér og því hefði kannski alveg verið 

sniðugt að taka mann sjálfan sem persónu meira fyrir, þótt mér hefði líklega fundið 

það asnalegt á þeim tíma. 

Rýnihópum 3 og 4 gekk mjög illa að finna einhver verkefni sem tengdust sjálfsmyndinni. Eina 

sem þau gátu nefnt var kynning á sjálfum sér í byrjun fyrsta árs þar sem þau sögðu frá sjálf-

um, sér áhugamálum og uppruna. Einnig nefndu þau svipað verkefni og hinir hóparnir á 

undan, verkefni um þeirra framtíð. Þau voru á sama máli og hinir hóparnir að hafa fundist 

það skemmtilegt og fengið þau aðeins til að hugsa. Ein stúlkan sagði:  

Ég man ég skrifaði að ég ætlaði að verða viðskiptafræðingur. Hef nákvæmlega engan 

áhuga á því í dag og held ég hafi ekki einu sinni alveg vitað hvað það þýddi þegar ég 

skrifaði það (hlær). En ég man samt að ég pældi sjúklega mikið í þessu á þessum 

tímapunkti því ég vissi nákvæmlega ekkert hvað mig langaði að gera í framtíðinni.  

Rýnihópur 5 kom inn á að þær mundu meira eftir að hafa lært um sjálfsmyndina og gert 

verkefni sem snéru að þeim sjálfum í sálfræðinni. „Í sálfræðinni vorum við rosa mikið að líta 

inn ávið í okkur sjálf en man ekkert eftir að hafa gert eitthvað svoleiðis í lífsleikni.“ Hinar 

stúlkurnar tóku undir og nefndu að sálfræðin væri valáfangi og  tvær stúlknanna sem hefðu 

ekki tekið þennan áfanga og mundu því ekki eftir neinu í framhaldsskóla þar sem var farið í 

sjálfið. Annar punktur sem stelpurnar komu inn á var munurinn milli lífsleikni í framhalds-

skóla og í grunnskóla. Fram komu þessi ummæli:  

Í grunnskóla vorum við miklu meira að gera svona verkefni og vinna með sjálfsmynd-

ina og okkur sjálf og eitthvað svona pæla í því en núna í framhaldsskólanum eru þetta 

basically bara fræðslur. Við mætum og sitjum einhverja fyrirlestra sem eru alveg 

áhugaverðir, skiluru, en síðan kannski gerum við bara einhver verkefni upp úr þeim 

sem ég persónulega er bara oft að googla og legg lítinn metnað í það ef ég á að vera 

alveg hreinskilin. Þetta er svo gefins áfangi og ef þú gerir bara þessi litlu verkefni og 

mætir reglulega og tekur þátt í umræðum, sem eru samt skemmtilegar og lang 
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skemmtilegasti parturinn finnst mér, en þá er þetta frekar solid. Þess vegna kannski 

man ég minna eftir þessum áfanga því þetta var svo mikið aukafag eitthvað. Veit að 

margir vinir mínir eru á sama máli. 

Rýnihópur 6 mundi einnig lítið eftir einhverju öðru en kynningarverkefnum í byrjun fyrstu 

annar. En einn drengurinn sagði:  

Það hafa samt alveg komið einhverjir svona fyrirlestrar sem maður er bara vó þetta er 

klikkað áhugavert og þá fer maður svona pæla svolítið út frá sjálfum sér og hvernig 

maður getur gert betur. Það er kannski einn punktur í sjálfsmyndinni. 

Rýníhópar 7 og 8 voru hins vegar á öðru máli en hinir hóparnir. Viðmælendur þar lýstu 

nokkrum verkefnum og fyrirlestrum sem þeir fengu. Einn sagði: „Það kom til dæmis stelpa 

frá Dale carnegie til okkar og var með fyrirlestur og eftir það gerðum við nokkur verkefni og 

æfingar.“ Til dæmis nefndu þau að þau áttu öll að fara heim og skrifa bréf til einhvers sem 

þau voru þakklát fyrir og af hverju. Svo máttu þau ráða hvort þau sendu bréfið til viðkomandi 

eða ekki.  

Við fórum líka í nokkra leiki sem voru svona traustleikir og eitthvað þannig, ég held að 

það tengist alveg sjálfsmyndinni. Við áttum líka að hrósa sjálfum okkur og gera lista 

yfir kosti okkar og galla og hvernig við gætum bætt okkur í alls konar hlutum. Basically 

setja okkur markmið fyrir sjálfan okkur. 

Hóparnir töluðu einnig mikið um fyrirmyndir og að þau hefðu gert verkefni tengt fyrirmynd-

um sínum í lífinu. Auk þess nefndu þau persónuleikapróf sem þau hefðu tekið og hefði það 

vakið upp miklar vinsældir nemenda. 

5.2.2 Kynheilbrigði  

Kynfræðsla og kynlíf var sá þáttur sem þátttakendur komu hvað mest inn á í viðtölunum og 

mátti sjá að áhugi þeirra var mikill fyrir því viðfangsefni.  

Rýnihópar 1 og 2 komu báðir inn á að þau hefðu fengið kynfræðslu frá læknanemum frá 

félaginu Ástráði. Þeim fannst það mjög áhugavert og eftirminnilegt. „Það var fínt að fá 

einhvern að tala um þessi málefni sem er ekki 40 árum eldri en maður sjálfur“. Þó töluðu 

þær mikið um að aðallega hefðu þær fengið fræðslu um líkamlegan part kynfræðslunnar en 

ekki andlega partinn. „Ég býst alveg við eða vona að fræðslan sé aðeins öðruvísi í dag 

sérstaklega eftir að instagram síðan „fávitar“ varð til. En við höfum lært mjög mikið þaðan 

bara sjálfar.“ Þær töluðu um að fræðslan sem nemendur fá í dag á fyrsta ári sé líklega betri 

þar sem andlegi hluti kynfræðslunnar er í miklu meiri brennidepli í samfélaginu í dag en 

þegar þær fengu fræðsluna fyrir tveimur árum síðan. Þær komu þó inn á að nemendafélagið 

hefði fengið Stígamót í skólann þar sem fjallað var mikið um heilbrigð og óheilbrigð sambönd 
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og þær elskuðu, eins og þær orðuðu það sjálfar, að fá fræðslu inn í skólann í hádeginu sem 

nemendafélagið stendur fyrir. Þegar þær voru spurðar út í hvort þær hefðu fengið einhverja 

aðra fræðslu en frá læknanemum nefndu þær myndbönd sem kennari hefði sýnt þeim í tíma. 

Meðal myndbanda var stuttmyndin „fáðu já“ sem fjallar um samþykki. Stúlkurnar sögðust þó 

hafa fengið mismikla fræðslu þar sem kennarar hefðu líklegast verið mismikið til í að ræða 

þetta efni.  

Rýnihópar 3 og 4 voru með mjög samrýnd svör og töluðu báðir hópar um utanaðkomandi 

fræðslu sem þau hefðu fengið. Þau töluðu um fræðslu á fyrsta ári frá læknanemum og 

skólahjúkrunarfræðingi. Einnig komu þau inn á að í lífsleiknitímunum, sem þau er í núna, 

væru þau að fá fræðslu frá Sólborgu sem sér um Instagram reikninginn fávitar, Stígamót með 

herferðina sína „sjúk ást“ og Samtökin 78. Báðir hópar nefndu einnig að þau hefðu fengið 

miklu betri fræðslu núna í framhaldsskóla en fræðsluna sem þau fengu í grunnskólanum 

sínum. Þar nefndu þau hálfgerðan hræðsluáróður þar sem þeim var sagt að ef þau myndu 

stunda kynlíf gætu þau átt von á barni eða kynsjúkdómum. Ein stúlknanna sagði: „Það er 

sjúklega mikilvægt að fá góða kynfræðslu og um kynheilbrigði almennt. Ég er bara mjög 

þakklát að við séum að fá þessa fræðslu núna en það hefði mátt byrja svo miklu fyrr.“ En 

einnig komu þau inn á að þó það væri gott að fá fræðslu þá væru umræðurnar líka svo 

skemmtilegar: „Það eru alveg góðir og skemmtilegir kennsluhættir í þessum tíma svona 

umræður og eitthvað þannig. En það var semi litið af því því það voru svo margir gesta-

fyrirlestrar alltaf.“ 

Rýnihópar 5 og 6 voru með mjög sambærileg svör en þau fengu bæði læknanema og Siggu 

Dögg. Einnig mundu þau öll eftir stuttmyndinni Fáðu já. Nefndu að þau hefðu átt að gera 

ritunarverkefni um fáðu já og einnig hafði kennarinn verið með fræðslu fyrir þau um 

kynhneigðir.  

Rýnihópar 7 og 8 voru báðir mjög málglaðir þegar kom að þessum flokki. Það var greinilegt 

að fræðslan og kennslan í þessum efnum hafði verið mikil og var kynheilbrigði það fyrsta sem 

þátttakendur í báðum hópum nefndu þegar spurt var um námsefni lífsleiknarinnar. Einn 

strákurinn sagði:  

Sko við fengum kynningu um kynfræðslu frá læknanemum og einhverri svona 

jafningjafræðslu. Síðan er kynjafræði í skólanum og kynjafræðikennarinn kom i 

lífsleikni og var með smá kennslu um kynlíf og klám og alls konar þannig. Muninn á 

því og klámvæðinguna og eitthvað svoleiðis. Síðan man ég að það var mikil umræða 

um valdamisrétti kynjanna og vorum við í einhverjum umræðuhópum og gerðum líka 

hópaverkefni sem við kynntum síðan fyrir hinum í áfanganum. 
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Hinir nemendurnir tóku undir þetta og sögðu þátttakendur í hinum hópnum svipað frá. Þau 

töluðu öll um að þau hefðu verið í þessu efni í svolítinn tíma og í tengdist námsefnið inn í 

þemaviku í skólanum sem var hinseginvika. Nemendur í þessum hópum töluðu einnig um 

muninn á grunnskólakennslunni og framhaldsskólakennslunni.  

Maður fekk kynfræðslu í grunnskóla og þá voru ekkert margir byrjaður að stunda 

kynlíf held ég, eða varla byrjaður að pæla í því þannig mér finnst sjúklega mikilvægt 

að hafa fræðslu í framhaldsskóla um þessi mál. Maður gleymir líka bara því sem 

maður var að læra í grunnskóla. 

5.2.3 Sjálfbærni  

Þátturinn sjálfbærni fékk ekki mikla athygli nemenda og könnuðust þau ekki mikið við 

námsefni tengd sjálfbærni. Hér verður ekki gerð grein fyrir svörum hvers hóps fyrir sig þar 

sem lítið var um svör. Rýnihópar 7 og 8 voru einu hóparnir sem könnuðust og tengdu við 

hugtakið. Aðrir nefndu flokkarnir í skólanum og umhverfisreglur en ekkert sem þau lærðu 

eða tengdu við kennslustundir í lífsleikni.  

Rýnihópar 7 og 8 töluðu þó báðir um leik sem þau hefðu farið í í tíma og einnig að þau 

hefðu reiknað kolefnissporið sitt.  

Man að við fórum í geggjaðan leik þar sem við áttum að láta eins og við værum að 

fara í geimskip í 1000 ár eða eitthvað og pæla hvernig við myndum halda lífi þar. 

Máttu bara vera 100 manns á skipinu í einu. Leikurinn skapaði miklar umræður og 

semí rifrildi milli hópa um hvað væri raunhæft og hvað ekki. 

Hóparnir lýstu kennslustundinni sem mjög skemmtilegri og að kennarinn hafi ekki verið með 

nein rétt svör í rauninni þar sem væri ekkert rétt svar og þetta væri verkefni til að fá þau til 

að hugsa út í jörðina.  

5.2.4 Lýðræði, borgaravitund og samfélagið 

Allir rýnihópar áttu það sameiginlegt að vita lítið eða kannast varla við hugtökin lýðræði og 

borgaravitund. Rannsakandi þurfti í öllum tilvikum að nefna það að fyrra bragði og spyrja 

viðmælendur út í það. Einnig kom upp í nokkrum viðtölum að rannsakandi þurfti að útskýra 

hugtökin fyrir þátttakendum. Í þessum flokki verður ekki hver hópur greindur fyrir sig heldur 

koma hér einstaka svör frá nemendum. 

„Nei fórum ekkert í það, man ekki. Vissi ekki einu sinni hvað þetta þýddi fyrr en þú 

sagðir það núna.“ 



 

44 

„Nei fengum ekkert svoleiðis eða munum allavega ekki eftir því. Það hefði samt verið 

geggjað. Eitthvað sem ég þarf að fá núna bara.“ 

„Nei fengum enga fræðslu um samfélagið eða hvað er að vera samfélagsþegn.“ 

„Nei voða lítið. Við lærðum það bara í stjórnmálafræði og sögu og öðrum áföngum þá 

bara svona skilgreininguna en ekkert sem tengdist beint okkur sjálfum. Man allavega 

ekki eftir því.“  

5.2.5 Forvarnir  

Þátttakendur komu allir inn á einhverja fræðslu tengda forvörnum en í öllum tilvikum var 

það utanaðkomandi fræðsla. Allir þátttakendur tengdu forvarnir strax við fíkniefnafræðslu.  

Rýnihópur 1 nefndi fíkniefnafræðslu þegar þær voru beðnar um að nefna námsefni í lífs-

leikni. Þær nefndu utanaðkomandi fræðslu sem í þeirra lýsingu var með miklum hræðslu-

áróðri. Þegar lengra leið inn á forvarnaspjallið nefndu þær líka læknanemana sem komu og 

voru með kynfræðslu þar sem talað var um getnaðarvarnir. Mundu ekki eftir neinum fleiri 

forvörnum.  

Rýnihópur 2 kom inn á sömu forvarnarfræðslu og rýnihópur 1. Þær nefndu einnig að 

umsjónarkennari þeirra hafi tekið smá hópþrýstingsspjall við bekkinn þar sem fjallað var um 

áfengi og fíkniefni.  

Rýnihópar 3 og 4 nefndu að þau hefðu fengið fræðslu sem sneri að fíkniefnaforvörnum en 

ekkert fjallað um það sérstaklega í lífsleiknitímunum sjálfum. Áttuðu sig síðan á að ákveðin 

forvarnafræðsla væri í kynfræðslunni sem þau fengu og töluðu um það.  

Rýnihópar 5 og 6 töluðu um að áfengis- og vímuefnafræðsla hefði verið fyrir allan skólann 

saman, en ekki sérstaklega í lífsleikni. Ein stúlknanna kom inn á áhugaverðan punkt þar sem 

hún sagði: „Sko lífsleiknikennslan er kannski í sjálfu sér bara ein stór forvarnafræðsla. Við 

erum búin að fá margar mismunandi fræðslur um kvíða og úrræði og eitthvað svoleiðis sem 

er kannski ákveðin forvörn.“ Hinar stúlkurnar voru sammála henni þar.  

Rýnihópar 7 og 8 komu inn á nokkra punkta tengda forvörnum. Þau nefndu öll vímuefna-

fræðslu frá utanaðkomandi aðillum sem voru allt sorgarsögur. Kennari námskeiðsins var 

einnig með verkefni um skaðsemi fíkniefna og fréttaverkefni. Áhugavert var þó að þátttak-

endur töluðu allir sérstaklega um fræðsluna sem þau fengu frá jafningjafræðslunni.  

Það var svo næs að hafa bara engan kennara inni í stofunni og eiga gott samtal við 

fólk ekkert mikið eldra en maður sjálfur. Þau voru mikið að tala um kynlíf og þannig 

forvarnir. Þau komu líka inn á klám og hugsunarhætti sem gæti flokkast undir forvörn, 

að hafa góðan hugsunarhátt. 
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Allir þátttakendur komu einnig inn á kynjafræðikennarann og innlegg hans inn í forvarnar-

umræðuna. Töluðu um að kennari námskeiðsins hefði verið með dæmisöguverkefni um 

hópþrýsting og umræður.  

5.2.6 Núvitund  

Þátttakendur nefndu allir einhverja gerð af núvitund í lífsleiknikennslunni. Margir þátttak-

endur nefndu núvitundina að fyrra bragði en í einhverjum tilfellum lagði rannsakandi það á 

borðið ef illa gekk að muna eftir námsefni námsgreinarinnar.  

Rýnihópur 1 talaði um að núvitundarkennslan hefði ekki verið mikil en þó hefðu þau tekið 

einhverjar æfingar og fengið létta kennslu um hvað  fælist í núvitund. Þær lýstu fyrir 

rannsakanda núvitundaræfingu sem þær áttu að gera. Þeim fannst æfingin mjög fyndin og 

því mjög minnisstæð.  

Það sem ég man mest af núvitundartímunum var þar sem kennarinn lét okkur loka 

augunum og hugleiða. Síðan var önnur æfing þar sem við áttum að bíta í sítrónu og 

hugsa um það meðan við vorum að bíta í hana, það voru eiginlega allir bara í 

hláturskasti því þetta var svo skrítin æfing. 

Rýnihópur 2 kom inn á að kennarinn hefði stundum byrjað tímana á stuttri núvitundar- eða 

slökunaræfingu.  

Við gerðum einu sinni svona æfingu með rúsínu. Áttum eitthvað að hafa rúsínuna 

uppi í okkur og velta henni um í munninum meðan kennarinn var að tala með 

einhverri rólegri röddu. Það voru eiginlega bara allir í kasti og berjast við að hlæja ekki 

því þetta var svo skrítið dæmi. Þetta var eitthvað annað fyndið dæmi.  

Ein stúlkan kom inn á það að þau hefðu alveg fengið þokkalega núvitundarkennslu og einnig í 

öðrum áföngum. 

Rýnihópar 3 og 4 komu inn á að allir nemendur hefðu farið fram á sal í lífsleiknitíma og það 

hefði komið gestafyrirlesari sem var með fyrirlestur og fræðslu um núvitund. Báðir hópar 

voru sammála um að núvitund væri ekki heillandi fyrirbæri. Á þessum fyrirlestri gerðu þau 

nokkrar núvitundaræfingar en engar aðrar æfingar hafa verið gerðar í tímum með 

kennaranum. Minntust þau þó á verkefni þar sem þau áttu að skrifa um núvitund og kosti 

hennar. „Man við gerðum eitt þrotað verkefni þar sem við áttum að skrifa um núvitund, 

þetta var svona heimildarverkefni.“ 

Rýnihópar 5 og 6 könnuðust ekkert við núvitundina nema nokkrir aðilar sem höfðu tekið 

sálfræðiáfanga. Þar var farið í æfingar og umræðu en ekki í lífsleiknitímunum sjálfum.  
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Rýnihópur 7 lýsti núvitundaræfingum sem gerðar voru í tímum og töluðu þau um reglulega 

slökun í lífsleiknitímunum. „Það er alveg sjúklega næs að byrja tímana á smá ró, þá kemur 

maður ferskur inn eftir að maður er búinn að komast niður á jörðina eftir frímínúturnar eða 

matinn.“ Allir í þessum hópi lýstu ánægju sinni með núvitundaræfingarnar og kennsluna sem 

þau fengu.  

Rýnihópur 8 var á sama máli og hópurinn á undan. Einn strákanna sagði: „Fyrst fannst mér 

þetta sjúklega asnalegt og kjánalegt en ég verð eiginlega bara að viðurkenna að eftir því sem 

ég gerði þetta oftar var þetta meira næs og ég skildi tilganginn.“ Hinir strákarnir í hópnum 

tóku undir þessi ummæli.  

5.2.7 Jafnrétti og mannréttindi  

Mannréttindi komu mikið upp í umræðuna í viðtölunum.  

Rýnihópur 1 kom ekki inn á mikla fræðslu eða verkefni tengd jafnrétti eða mannréttindum. 

Þær minntust þó að hafa gert eitthvað ritunarverkefni. Rannsakandi gaf þeim smá tíma til að 

hugsa og eftir stutta stund sagði ein:  

Jú, omægod, auðvitað! Við vorum mikið að æfa ræður og svona framkomu í lífsleikni 

og ég man að okkur var skipt í svona ræðuhópa og við áttum að koma upp og 

rökræða. Efnið sem við vorum að rökræða voru alls konar jafnréttismál og þar komu 

margir inn á mannréttindi. Fengum smá tíma til að undirbúa okkur og þá vorum við 

að skoða mörg dæmi um jafnréttis- og mannréttindamál bæði á Íslandi og úti í heimi. 

Þetta var sjúklega skemmtilegur tími, trúi ekki að ég hafi verið búin að gleyma 

honum. 

Rýnihópur 2 talaði aðallega um áhugaverða fræðslu sem þau hefðu fengið frá Amnesty en 

eftir smá umhugsun þá áttuðu þær sig á því að það hefði verið í hádegismat í skólanum og 

verið fræðsla á vegum nemendafélagsins. Þær nefndu að eitthvað hefði verið rætt um 

kynjajafnrétti í kynfræðslunni og um valdastöðuna.  

En svo fengum við fræðslu um kynjajafnrétti í matsalnum líka sem nemendafélagið 

stóð fyrir. Man ekki alveg hverjir voru með það en það var mjög áhugavert og 

skemmtileg. Erum líka með feministafélag sem er virkt í skólanum. En fengum 

ekkert eitthvað svona sérstaka þannig fræðslu í lífsleikninni eða nein verkefni. 

Rýnihópur 3 kom inn á að þær hefðu setið kynjafræðiáfanga og þar hefðu þær lært meira en 

í lífsleikninni. Mundu ekki eftir neinum sérstökum verkefnum tengdum jafnrétti en þær voru 

nýlega búnar að fá fræðslu frá samtökunum 78.  
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Það er eiginlega vandræðilega stutt síðan að ég fattaði að jafnrétti-orðið væri ekki 

bara um jafnrétti kynjanna. Það er svona það mesta sem við höfum lært finnst mér og 

því er það svo stimplað inn í mig þegar ég heyri orðið jafnrétti. En það getur verið svo 

ótrúlega mikið. 

Hin stúlkan tók undir þennan punkt og nefndi einnig tengsl á milli jafnréttis og mannréttinda.  

Rýnihópur 4 mundi ekki mikið eftir þessari umræðu í lífsleiknitímum. „Sko mér finnst ég 

eiginlega bara læra mest af þessu á twitter og instagram. Þar er alltaf verið að deila fréttum 

um einhver málefni og fólk er að tala um þau, sérstaklega á twitter.“ Hinn drengurinn tók 

undir og sagðist vera í rauninni meira inni í fréttamálum en áður eftir að hann byrjaði á 

twitter. „Það er svona semí í tísku að vera meðvitaður um hlutina sem eru að gerast í heimin-

um og að vera svolítið PC.“ Í þessari merkingu viðmælanda er PC stytting á enska orðinu 

politically correct eða pólitísk rétthugsun.  

Rýnihópur 5 talaði um að hafa ekki fengið mikið af verkefnum eða glærurkynningum um 

þetta málefni. Ein stúlkan sagði:  

Ég man án gríns ekki eftir að hafa fengið eitthvað mikið um jafnrétti og mannréttindi í 

lífsleikni. Sem er frekar glórulaust því við ættum að fá eitthvað um það þar. Ég man 

alveg eftir einhverjum smá umræðum en þá yfirleitt bara út frá einhverju sem var að 

gerast í samfélaginu á þeim tíma. 

Önnu stúlka bætti við:  

Það er meira frá nemendafélaginu. Það kom til dæmis flóttamaður að segja frá sinni 

reynslu. Síðan er hinsegin-vika og feminista-vika í skólanum en það er allt á vegum 

nemendafélagsins. Fáum alveg mikla fræðslu frá nemendafélaginu, alls konar fyrir-

lestrar í mat og eitthvað sem er allt mjög áhugavert. En eg veit ekki, kannski er það 

líka svona áhugavert því maður er ekki skyldaður til að horfa á það haha og taka þátt. 

Rýnihópur 6 var á svipuðu máli og skólafélgar sínir í rýnihópi 5. Þeir mundu ekki mikið eftir 

þessu viðfangsefni lífsleikninnar.  

Rýnihópar 7 og 8 komu inn á jafnréttisviku í skólanum og meðan að hún var í gangi þá var 

viðfangsefni lífsleikninnar þá vikunna í takt. Þau komu inn á verkefni, glærukynningar og 

umræðutíma sem tengdust jafnrétti á einhvern hátt. Þau komu einnig öll inn á að í lífsleikni 

höfðu þau gert alls konar mannréttindaverkefni, til dæmis skoðað Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og réttindi fatlaðs fólks. Þau nefndu að kennarinn 

væri mjög áhugasamur um þetta efni og því hefðu tímarnir verið mjög skemmtilegir og 

áhugaverðir.  
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Umræðurnar í þessum tímum voru svo skemmtilegar, það voru allir einhvern veginn 

svo umhyggjusamir um aðra einstaklinga sem var verið að brjóta á. Allir svona 

sameinuðust einhvern veginn og voru sammála, það gerist svo sannarlega ekki í öllum 

tímum skal ég segja þér. 

5.2.8 Heilbrigði  

Andlegt heilbrigði kom mjög mikið til umræðu þegar rætt var um viðfangsefni lífsleikninnar. 

Allir hópar nefndu andlegt heilbrigði en minna var um svör um líkamlegt heilbrigði.  

Rýnihópur 1 kom inn á að námsráðgjafar hefðu komið í byrjun annar og sýnt þeim hvar þeir 

væru staðsettir í skólanum ef nemendur vildu koma að spjalla. Kennari hafi einnig bent nem-

endum á litlu kvíðameðferðastöðina og talað aðeins um kvíða við nemendur. „Einhvern tím-

ann komu líka sálfræðinemar úr háskólanum að tala við okkur um prófkvíða og hvert væri 

hægt að leita út af kvíða eða ef maður vildi fara til sálfræðings.“ Þær voru allar sammála um 

að það væri mjög mikilvægt að fræða nemendur framhaldsskóla um andlega heilsu og hvert 

nemendur gætu leitað. Þegar rannsakandi spurði hvort þær hefðu fengið einhverja kennslu 

eða námsefni sem tengdist líkamlegri heilsu sögðu þær: „Nei það kom ekkert svona líkamlegt 

eins og mataræði eða eitthvað svoleiðis, það var bara í íþróttum.“ Eftir stutta stund bætti ein 

stúlkan við: „Heyrðu jú! Eiginlega skemmtilegasti tíminn að mínu mati tengdist heilsunni. Við 

fórum í skyndihjálp og það var sjúklega gaman, fengum að hnoða dúkkuna og blása í hana og 

allt.“ Önnur stúlka tók undir þetta en sú þriðja sagðist ekki hafa fundist það gaman en alveg 

nauðsynlegt.  

Rýnihópur 2 kom inn á andlegt heilbrigði og sagði: „Við fengum svona námsráðgjafa og 

sálfræðing um kvíða. Hvert við ættum að leita ef við vorum stressuð og eitthvað.“ Einnig 

komu þær stuttlega inn á líkamlega heilsu:  

Við fengum skyndihjálp. En annars líkamlegt heilbrigði er bara eitthvað sem við fáum í 

íþróttum. Man við fengum svona forvarnarmiða þar sem stóð að helsta dánarorsök 

Vesturlandabúa væri hjartastopp og það getur verið vegna lélegrar eða lítillrar hreyf-

ingar. Fengum eitthvað svona hei verið dugleg að hreyfa ykkur. 

Rýnihópur 3 kom aðallega inn á andlega heilsu: „Já fengum sálfræðinga sem komu að tala 

við okkur um andlega heilsu og síðan fengum við líka geðfræðslu.“ Þegar spurt var út í 

líkamlega heilsu sögðu þær:  

Já fengum einhverja smá fræðslu um hreyfingu, að hún stuðli að betri andlegri líðan 

og þannig, en svosem ekkert mikið meira um hreyfingu eða þannig dæmi, eða jú 

fengum líka skyndihjálp er það ekki svona tengt líkamlegri heilsu. 
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Rýnihópur 4 var með mjög svipuð svör og hópurinn á undan þar sem þeir nefndu sömu 

fræðslu en duttu engin verkefni sérstaklega í hug. Þeir kvörtuðu þó yfir lélegri líkamlegri 

fræðslu og skorti á fræðslu um hreyfingu:  

Við fáum alveg slatta svona fræðslu í fótboltanum og handboltanum en það vita 

ekkert allir hvernig er gott að hreyfa sig fattarðu. Held það sé alveg nauðsynlegt að 

troða því inn í skólann líka því það æfa ekkert allir íþróttir eða hafa áhuga á því. 

Rýnihópur 5 kom inn á verkefni sem þau gerðu tengt geðheilbrigði þar sem þau áttu að afla 

sér upplýsinga og halda kynnningar um einhvern ákveðinn geðsjúkdóm. Einnig komu þær inn 

á utanaðkomandi fræðslu sem kom inn í tíma til þeirra.  

Sko við fengum alveg mikla fræðslu og umræður um andlegt heilbrigði á fyrsta ári 

fannst mér. Það var líka kannski svo mikið verið að tala um það í samfélaginu, svona 

strákar megi gráta líka og þannig sem er mjög gott. Svo fengum við líka svona að við 

ættum ekki að vinna með skólanum og ekki bara læra læra læra heldur lika taka pásur 

og svoleiðis, vera meðvituð um okkur sjálf andlega.  

Rýnihópur 6 kom inn á fræðslu sem þeir fengu og nefndu einnig sama geðheilbrigðisverkefni 

og stelpurnar hér að ofan. Fleiri verkefnum mundu þeir ekki eftir. Auk þess mundu þeir ekki 

eftir einhverju í tengslum við líkamlegt heilbrigði annað en að þeir hefðu oft fengið að heyra í 

tíma að þeir ættu að standa upp og teygja úr sér:  

Kennarinn var alltaf að segja stattu upp drengur eða réttu þig við þú ert eins og soðið 

spaghetti, þetta er ekki gott fyrir líkamann og eitthvað svoleiðis. Hún var samt bara 

svona grínast í manni því maður lá alltaf fram á borðið og í stólnum. En ég meina 

einhver alvara með þessu hjá henni samt.   

Rýnihópur 7 talaði um að þau hefðu fengið utanaðkomandi fræðslu: „Litla kvíðameðferðar-

stöðin kom og talaði við okkur um úrræði gegn kvíða. Síðan fengum við svona í byrjun hvert 

við ættum að leita með námskvíða eða hvernig við ættum að panta tíma hjá námsráðgjafa og 

þannig.“ Þátttakendur mundu lítið eftir ákveðnu líkamlegu heilbrigði í umræðunum: „Því var 

oft bara svona hent inn, eitthvað hei krakkar þið munið svo að vera dugleg að hreyfa ykkur 

það er gott fyrir líkama og sál og eitthvað svoleiðis dæmi bara.“ Þau töluðu þó um að kennar-

inn þeirra hafi alltaf hjólað í skólann og kæmi reglulega með einhverja punkta um hvað það 

væri gott að taka hreyfingu til og frá skóla.  

Rýnihópur 8 kom inn á fræðsluna frá Litlu kvíðameðferðarstöðinni og einnig um utanað-

komandi fræðslu um geðheilbrigði:  
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Það var alveg rosa mikið talað um kvíða og þunglyndi í þessum tímum og okkur sýnd 

alls konar úrræði og hvert væri gott að leita. Einnig var mjög mikið verið að impra á 

samskiptum og að ef okkur liði illa þá ættum við að tala við einhvern um það.  

Þátttalendur komu inn á líkamlega heilsu þar sem hún tengdist oftast andlegu heilsunni: „Í 

öllum þessum fyrirlestrum og verkefnum um andlega heilsu þá var alltaf talað um að útivera 

og hreyfing gerði gott svo það tengist alveg líkamlegri heilsu.“ Einnig nefndu þau að þau 

hefðu fengið skyndihjálparkennslu frá Rauða krossinum og að kennarinn hjólaði alltaf í 

skólann og talaði mikið um það.  

5.2.9 Samantekt  

Þátttakendur lýstu hér fyrir rannsakanda hvað þau mundu úr lífsleikni efnislega séð. Í lang-

flestum tilfellum voru kennsluaðferðir fræðsla og glærukynningar þar sem nemendur sátu og 

hlustuðu á kennara eða gestafyrirlesara, skiptar skoðanir voru um þá kennsluaðferð. Um-

ræður voru einnig vinsæl aðferð og voru allir þátttakendur jákvæðir í garð þeirrar kennslu-

aðferðar. Þátttakendur komu með dæmi um námsefni sem þau mundu eftir úr lífsleikni og 

kom það fyrir að rannsakandi ýjaði smá að öðrum flokkum til að hjálpa þeim að muna. Það 

kom í ljós að allir þessir námsþættir, sem þemun byggjast á, eru mismunandi á milli skóla og 

þá sérstaklega á milli kennara. Allir gátu tengt við alla námsþættina og komið með einhver 

dæmi nema lýðræði og borgaravitund sem kom mikið á óvart.  

5.3 Að áfanga loknum  

Í lokahluta viðtalsins voru þátttakendur spurðir um hvað þeim fannst minnisstæðast úr 

áfanganum, hvað þeir hefðu viljað sjá betur gert og hvað þeim fannst hafa vantað í kennsl-

una. Nemendur voru mjög málglaðir í þessum hluta og voru með margar hugmyndir og 

skoðanir á námsgreininni. Þessum efnisflokk er skipt niður í tvö þemu, minnisstæðast og 

umbótavilja. Hér verður greint frá svörum viðmælenda.  

5.3.1 Minnisstæðast  

Nemendur greindu frá og rifjuðu upp skemmtilegustu tímana og minnisstæðasta námsefnið. 

Einnig komu nemendur inn á hvað þeim fannst mikilvægt og af hverju.  

Rýnihópur 1. Stúlkurnar þrjár voru allar með mismunandi skoðanir á því hvað þeim fannst 

skemmtilegast og minnisstæðast. Ein sagði: „Ég man mest eftir þegar við áttum að gera ritun 

um sjálfan okkur og hvað við vildum gera í framtíðinni. Man aðallega eftir því af því ég var 

svo stressuð og vissi ekkert hvað ég vildi verða í framtíðinni.“ Önnur sagði: „Ég man mest 

eftir ræðusmíðinni, því ég var svo stressuð fyrir því, fannst það alveg agalegt. En síðan bara 

minnir mig mest örugglega á lífsleikni bara alls konar fyrirlestrar frá mismunandi fólki, svona 
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utanaðkomandi fólki og chill.“ Þriðja stúlkan sagði: „Mér fannst lang skemmtilegast þegar við 

vorum að hnoða, æ hvað heitir það aftur.... já skyndihjálp! Það var svo fyndinn tími og mikil 

stemming. Síðan er það líka fáránlega nytsamlegt fyrir lífið.“  

Rýnihópur 2. Stúlkurnar voru með mjög svipaðar skoðanir á því hvað þeim fannst minnis-

stæðast og skemmtilegast. Tvær stúlkur nefndu skyndihjálpina, að hún hefði verið skemmti-

leg og nytsamleg: „Skyndihjálpin var örugglega svona minnisstæðasti tíminn því það var svo 

gaman og óþægileg stemming á sama tíma.“ Við nánari útskýringu voru þær að vitna í 

óþægilega stemmingu vegna þess að þessi tími var svo snemma á fyrsta ári að bekkurinn var 

ekki búin að kynnast neitt alltof vel og því fannst mörgum þetta vandræðilegt og aðrir hlæj-

andi taugatrekktum hlátri. Hinar tvær stúlkurnar voru sammála því að langfyrstu tímarnir 

hefðu verið skemmtilegastir þar sem þau fóru í hópeflisleiki til þess að kynnast betur.  

Hópeflið í byrjun svona þjappaði bekkinn saman og maður lærði nöfnin á öllum og 

kynntist á skemmtilegan hátt. Man til dæmis enn þá hvað besta vinkona mín í dag 

sagði þegar hún átti að segja sturlaða staðreynd um sig en þá þekkti ég hana ekki 

neitt og var bara okei þessi pía er örugglega geðveikt skemmtileg og passar með mér. 

Síðan í dag erum við bestu vinkonur.  

Þær tvær voru sammála um að það hefði verið langskemmtilegasti tíminn og líka virkilega 

mikilvægur fyrir bekkjarandann.  

Rýnihópur 3. Stúlkurnar voru mjög samrýndar í svörum sínum og sögðu þær skyndihjálpina 

og kynfræðsluna standa hvað mest upp úr. Skyndihjálpin fannst þeim skemmtilegust en 

kynfræðslan fannst þeim minnisstæðust og mikilvægust.  

Sko tíminn með skyndihjálpinni var sjúklega skemmtilegur og auðvitað lærdómsríkur 

en kynfræðslan er minnisstæð því mér finnst hún vera svo mikilvæg. Eins og er alveg 

búið að vera í umræðunni síðustu ár að kynfræðsla sé búin að vera lítil fyrir unglinga 

og þess vegna finnst mér hún mikilvægust, því þetta er eitthvað sem ég virkilega vil 

og þarf að læra. 

Rýnihópur 4. Drengirnir nefndu einnig að skyndihjálpin hafi verið eftirminnilegasti tíminn auk 

þess að vera einn sá skemmtilegasti. „Þetta var bara svo steikt stemming einhvern veginn. 

Allir eitthvað í rugluðum galsa að hnoða einhverja dúkku.“ Hinn drengurinn bætti við: 

„Kannski því við fengum svo mikla útrás í þessum tíma eftir að hafa bara verið að hlusta á 

fyrirlestra allan mánuðinn á undan.“ Þeir töluðu um að tímarnir sem þeim fannst hvað mest 

eftirminnanlegir og skemmtilegir voru tímar þar sem eitthvað var í gangi, umræður eða 

kappræður. Ekki fyrirlestrar.  
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Rýnihópur 5. Stúlkurnar í þessum hópi voru allar frekar sammála því að umræðutímarnir 

væru miklu skemmtilegri og eftirminnilegri en fyrirlestrarnir sem þær fengu. „ Ef ég pæli í 

hvaða tímar voru skemmtilegastir þá voru það eiginlega bara tímarnir þar sem voru miklar og 

lifandi umræður í gagni.“ Önnur bætti við: „Það var reyndar mjög gaman að fá Siggu Dögg 

inn með fræðslu.“  

Rýnihópur 6 átti erfitt með að nefna hvað hefði verið skemmtilegast og minnisstæðast. En 

eftir svolitla umhugsun nefndi einn þeirra: „Mér fannst eiginlega bara skemmtilegast að fá 

alls konar mismunandi fræðslur um svona mismunandi hluti, allt alveg frekar fræðandi þótt 

sumt hafi verið boring.“ Hinir drengirnir tóku undir þetta en einn bætti við: „Mér fannst samt 

eiginlega minnisstæðast þegar við fórum í nafnaleiki í byrjun. Það var gaman að kynnast 

hinum krökkunum í bekknum á þann hátt.“  

Rýnihópur 7 var sammála um að kynfræðslan og kynjafræðin með kynjafræðikennaranum 

hefði verið skemmtilegust og minnisstæðust.  

Síðan bara svo gaman þegar það voru svona almennar pælingar í tímum, þetta voru 

stundum svona heimspekipælingar sem mér fannst mjög skemmtilegt. Þú fékkst líka 

tækifæri á því að koma með þínar eigin skoðanir á efnunum og allir voru einhvern 

veginn bara að ræða saman. 

Rýnihópur 8 kom einnig inn á að kynfræðslan, umræðutímar og tímar þar sem þau voru með 

kynningar fyrir samnemendur hefðu verið langminnistæðastir og skemmtilegastir. Einn 

strákanna sagði:  

Tímarnir voru bara mjög skemmtilegir. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá bara 

sakna ég þeirra smá í dag og að hafa ekki notið þeirra betur (hlær) núna er maður 

bara í hakkinu í einhverjum tímum sem þarf að læra sjúklega mikið og mikið efni sem 

maður þarf að meðtaka. 

5.3.2 Umbótavilji  

Þátttakendur voru fullir af hugmyndum hvað mætti gera betur og voru allir sammála því að 

betur þyrfti að gera í þessari námsgrein.  

Rýnihópur 1 var í heildina frekar ósáttur með sína lífsleiknikennslu og var því viðhorf þeirra 

ekkert sérstaklega jákvætt. Hér er vitnað í eina stúlkuna í hópnum:  

Á busaárinu fannst mér þetta alveg frekar leiðinlegt því maður var ekki að gera neitt 

sérstakt. Stundum kom alveg eitthvað smá fræðandi en oftast var þetta svo mikið 

eitthvað sem maður vissi alveg og var búin að læra í lífsleikni í grunnskóla eða bara 
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vissi almennt.Viðhorfið er bara frekar svona ehhhh eða þú veist ég hef ekkert eitt-

hvað mikið viðhorf til lífsleikninnar. En þegar ég er að pæla í þessu svona núna þá 

hefði hjálpað miklu meira ef það hefði verið meira skipulag. Kennarinn var stundum 

bara eh já uu ætlum að skoða nokkrar heimasíður eða horfa á þetta myndband því 

kennarinn vissi ekki hvað átti að gera. Féll líka mjög oft niður eða kennarinn notaði 

tímann til umsjónarviðtöl. 

Það leit alveg út fyrir stundum að kennarinn nennti þessu ekki því hann vissi ekkert 

hvað hann var að fara tala um og þá nenntum við þessu væntanlega ekki. 

Þær komu einnig inn á hversu ólík kennslan væri á milli bekkja:  

Í okkar skóla eru bekkir en það er mjög mismunandi hvernig kennarinn kennir. Sem er 

alveg stundum pirrandi því einn bekkur fær kannski að gera eitthvað geðveikt 

skemmtilegt meðan hinn þarf að læra eða gera eitthvað minna áhugavert. Greinilega 

ekki mikið samræmi á milli kennara hvað á að fara fram í þessum tímum. 

Það hefði verið hægt að gera þetta miklu skemmtilegra og áhugaverðara því þetta er 

alveg sjúklega mikilvægt ef maður pælir í því. Það er eiginlega bara ömurlegt að hafa 

ekki fengið betri lífsleiknikennslu því ég hélt hún ætti að kenna manni á lífið en ég 

lærði persónulega ekki mikið nýtt. 

Hinar stúlkurnar voru nokkuð sammála þessu og töluðu um að þær ættu aðrar vinkonur í 

öðrum skóla þar sem þær hefðu nefnt hversu skemmtileg lífsleiknin hefði verið.  

Ein vinkona mín í öðrum skóla á höfuðborgarsvæðinu fékk til dæmis svona 

markmiðasetningarblöð og fræðslu um góða markmiðasetningu. Hún ljóstritaði það 

handa mér og við gerðum okkur markmið saman sem var sjúklega sniðugt. 

Stúlkurnarr voru svo allar sammála því að það sem vantaði  allra helst í námsefnið hefði verið 

fjármálalæsi.  

Hefði viljað fá fjármála-eitthvað. Þú veist, eitthvað svona launa dæmi, launaseðil og 

skattaskilin þarna. Hvaða réttindi eigum við á vinnumarkaðinum og líka læra hvernig 

maður getur verið meira sjálfstæður. Það er eitthvað sem mjög margir þurfa að læra 

held ég. 

Rýnihópur 2 sagði fyrst og fremst tímana mega vera miklu skipulagðari, bæði fyrir nemendur 

sjálfa og kennarann. Þær nefndu einnig að umræðan í dag, sérstaklega á samfélagsmiðlum, 

væri mjög sterk um kynfræðslu og lífsleikni. Ef hún væri ekki jafn sterk og hún er væru þær 

líklega lítið að pæla í hvort þær væru að fá góða kennslu í þessum fögum eða ekki.  
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Ég held að ég sé miklu meðvitaðari um stöðu til dæmis kynfræðslu í skólum út af 

instagram og twitter, það eru miklar umræður þar og núna finnst mér ég sjá meira og 

meira um lífsleikni eða kannski svona námsefni sem tengist henni. Þannig vonandi 

fara skólar að bæta sig í greininni.  

Þegar komið var að því að ræða hvað þeim fannst vanta í kennsluna komu þessi svör fram:  

„Stöðuna okkar í samfélaginu, andlega heilsu. Hvað er að vera þjóðfélagsþegn, skatt-

ar, afborganir á íbúð, hvernig á að taka lán og er það sniðugt. Líka læra á launaseðil.“ 

„Það vantar svona eitthvað fjármáladæmi því það er pörfekt tækifæri að læra um það 

í skólanum og sérstaklega í þessum tímum ef maður á hvort sem er að vera að læra á 

lífið í þessum tímum. Myndi segja að þetta væri mjög stór partur af lífinu.“  

Viðtalið endaði svo á þessum orðum:  

„Lífsleikni er held eg bara svoldið misskilin hjá okkur, þegar við vorum á fyrsta ári þá 

vorum við, eða allavega ég, bara eitthvað ohh lífsleikni, bara við bekkurinn að spjalla 

eitthvað í 40 mínútur. Vissum í rauninnni ekkert út á hvað þessir tímar gengu.“ 

„Maður var líka bara eitthvað okok næs lífsleikni þá get ég bara chillað í tíma og 

vonandi megum við fara fyrr.“ 

Rýnihópur 3 talaði um að þær hefðu viljað fá bara betri og dýpri kennslu. Oftast var þetta 

bara einn fyrirlestur um eitthvað efni og svo var það bara útrætt mál. Þær komu inn á að það 

vantaði alveg fjármálafræðslu í námsefnið. Hér má sjá svar einnar stelpunnar:  

Það vantar bara meiri svona basic kennslu á lífið eiginlega. Svona skattar og lán og eitt-

hvað svoleiðis. Kaupa sér íbúð. Mér finnst það miklu mikilvægara en einhverjar núvitund-

aræfingar með súkkulaði og eitthvað þannig bull. Finnst það persónulega alveg frekar 

eiga heima bara í grunnskóla. Núna þegar við erum komin í framhaldsskóla finnst mér 

þurfa fara betur í svona lífið almennt. Hvað á maður að gera þegar maður ætlar að lifa 

sjálfur basically. 

Hin stúlkan var hjartanlega sammála þessu og nefndi einnig að margir vinir hennar væru á 

sama máli.  

Við erum alveg búin að fá slatta af kvíðafræðslu svo sem svo við kunnum að díla 

aðeins við kvíðann sem tengist þessum fjármálum en væri kannski sniðugt að kenna 

manni á þessar aðstæður svo maður þurfi ekki að þróa með sér kvíða útaf þessu.  

Rýnihópur 4 talaði mest um að það þyrfti fleiri tíma þar sem ekki væri bara verið að hlýða á 

fyrirlestra frá gestakennurum þótt það væri mikilvægt líka. „Hinir tímarnir eru bara miklu 

skemmtilegri og skilja meira eftir hjá manni.“ Þeir komu líka inn á að það væri alveg „næs“ 
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eins og þeir orðuðu það að fá meiri heilsukennslu. „Þótt skólinn sé eitthvað svona 

heilsueflandi framhaldsskóli og selji ekki gos í matsalnum þá er það ekkert að stoppa mann í 

að borða óhollt.“  

Rýnihópur 5 kom inn á að umræðutímarnir hefðu verið langskemmtilegastir og hefði 

kennslan trúlega skilið meira eftir ef það hefði verið lagt meira upp úr þannig tímum og 

dýpra námsefni, farið betur í hvern námsþátt fyrir sig. Þær nefndu einnig að það sem þær 

langaði mjög mikið að læra væri skatta- og fjármálakennsla.  

Ég skil ekki af hverju það er ekki verið að kenna meira svona basic hluti sem þú þarft 

að kunna þegar þú ert fullorðin, en það segir þér enginn hvernig á að gera þetta. Eða 

gera ferilskrá. Maður á bara eitthvað að kunna þetta eða læra þetta en hvar á maður 

að læra þetta? Það geta ekkert allir fullorðnir kennt manni eins, eiga ekkert allir for-

eldrar sem hafa tök á því til dæmis. 

Í enda samtalsins um hvað lífsleiknikennsla gæti gert mikið fyrir einstakling og muninn á milli 

námsgreina sagði ein stúlkan:  

Það er ekki hægt að bera saman svona námsgreinar eins og til dæmis lífsleikni og 

stærðfræði þetta er bara alls ekki það sama. Án gríns, ef maður virkilega pælir í því þá 

er góð lífsleiknikennsla álíka mikilvæg og bara að drekka vatn eða bursta í sér tenn-

urnar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að gera og læra.  

Rýnihópur 6 kom ekki með margar hugmyndir eða hafði mikinn áhuga á bættri kennslu. „Þú 

veist það hefði alveg verið næs að læra kannski meira bara svona um lífið almennt, hvernig 

maður á að fá vinnu og svona.“ Annar drengur sagði svo: „Ég meina er þetta ekki lífsleikni? 

Ég er ekkert leiknari í lífinu eftir þennan áfanga sko.“ Hinir drengirnir tóku undir þetta en 

voru ekki alveg með á hreinu hvernig hægt væri að gera kennsluna betri.  

Rýnihópur 7 kom inn á að áfanginn hefði verið skemmtilegur en þó væri alltaf hægt að bæta 

og breyta.  

Það voru alveg nokkur þrota og tilgangslaus verkefni þarna fannst mér sem mætti 

alveg taka út. Eins og til dæmis heimildaritunarverkefni sem mér fannst ég ekkert 

læra mikið af, var bara að googla mig í gegnum það til að klára.  

Stúlkan í hópnum bætti þá við: „En þú lærðir samt á því, fannst fullt af upplýsingum um 

viðfangsefnið sem þú veist núna.“ Strákurinn var svo sem sammála því en talaði um að 

viðfangsefnið mætti vera áhugaverðara.  

Það mætti til dæmis kenna mér meira svona hvernig ég á að lifa lífinu og hvað ég get 

gert mér til skemmtunnar, ekki bara eitthvað hvert ég á að leita ef mér líður illa. Sem 
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er að sjálfsögðu alveg mikilvægt en meiri fjölbreytni vantar kannski, það er svona það 

sem ég er að reyna segja.  

Öll voru þau svo sammála og nefndu launamál og hvernig þau ættu að bjarga sér sjálf í 

atvinnulífinu.  

Þú veist það væri alveg mökk leiðinlegt að lenda bara í fangelsi eða eitthvað fyrir 

skattasvik því þú bara vissir ekkert hvað þú áttir að gera. Var til dæmis bara frétta frá 

mömmu um daginn að maður ætti að skila eitthverju skattframtali. Afhverju sagði 

mér enginn frá því? 

Rýnihópur 8 talaði um að tímarnir hefðu almennt verið mjög skemmtilegir og hefðu þeir 

viljað fleiri tíma í verkefnakynningar þar sem þeim fannst það hápunkturinn. Öll nefndu þau 

þó að betur mætti fara í meiri áherslu á framtíðina, eftir framhaldsskólann.  

Skólinn er búinn og hvað svo, ef maður ætlar ekki í áframhaldandi nám og fer á 

vinnumarkaðinn þá kann ég bara nákvæmlega ekkert á hann. Þetta skattadót og 

launarugl gefur mér hausverk bara að hugsa um það.  

Hinir þátttakendur hópsins voru hjartanlega sammála þar.  

Ég er til dæmis í vinnu núna með skóla og byrjaði í 10. bekk en ég hef alltaf bara verið 

að treysta á foreldra mína að skoða launaseðlana mína og réttindin. Það er pottþétt 

verið að svindla á fullt af krökkum þarna úti út af því að þau vita ekki sín réttindi.  
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6 Umræður  

Í þessum kafla verða meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og skoðaðar í ljósi 

þeirra fræða sem komu fram hér að ofan. Þessum kafla verður skipt upp í sömu efnisflokka 

og niðurstöðunum hér að framan. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og skoða hvort viðhorf nemenda væru í takt við 

núverandi stefnuskjöl. Hér verður rannsóknarspurningum svarað en þær eru eftirfarandi:   

- Hver eru viðhorf nemenda til lífsleiknikennslu í framhaldsskólum?  

- Að hvaða leyti endurspeglar reynsla nemenda af lífsleiknikennslu þau markmið sem 

sett eru fram í stefnuskjölum? 

- Hvað situr eftir hjá nemendum eftir lífsleiknikennsluna?  

6.1 Sýn ungmenna á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum 

Þegar sýn allra ungmennanna 23 eru skoðuð sést að meirihlutinn er frekar neikvæðari en 

jákvæðari í garð námsgreinarinnar og í rauninni ekki viss um hvert markmiðið er með 

námsgreininni. Nemendum fannst miserfitt að muna eftir kennslustundum og lífsleikni yfir 

höfuð þar sem flestir tóku áfangana á fyrsta ári. Svörin voru mismunandi en á sama tíma 

samhljómur um mörg atriði. Allir hópar nefna að lífsleikni byggist upp á fræðslu sem 

einkennist þá aðallega af gestafyrirlesurum sem mæta í skólann til þeirra. Í flestum tilfellum 

var fræðsla það fyrsta sem kom í hugann hjá ungmennunum þegar þau hugsuðu um orðið 

lífsleikni eða áttu að lýsa fyrir rannsakanda lífsleikni. Þó nokkrir komu inn á að lífsleiknin í 

framhaldsskóla væri í raun bara upprifjun á grunnskólalífsleikninni. Þessi ummæli nemenda 

mætti tengja við rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2010) þar sem kom fram að kennarar sem 

kenndu eldri bekkjum væru óöruggari í kennslunni og fannst erfiðara að setja fram nýtt 

kennsluefni. Kristján Kristjánsson (2001) sagði lífsleiknina vera kjörinn vettvang til að koma 

inn á marga hluti og vera með fræðslu um mismunandi málefni en þó mætti ekki gleyma því 

að það væri ekki það sem lífsleikni snerist um heldur einungis ívaf námsgreinarinnar. Uppi-

staðan eins og Kristján orðar það eru almennu efnin sem stefna að aukinni sjálfsþekkingu, 

mannrækt, samskiptum, sköpun, lífsstíl og fleira. Af svörum ungmennanna að dæma þá lítur 

út fyrir að uppistaðan sé að gleymast og það sem á að vera ívafið sé orðið aðaláherslan. 

Ívafið getur ekki staðið eitt og sér og þarf því uppistöðuna til að styðja sig við.  

Skipulagsleysi og óvissa er annar þáttur sem mörg ungmennin komu inn á. Ef við 

vitnum aftur í Kristján Kristjánsson þá helst það í hendur ef uppistaða áfangans er ekki ljós þá 

er skipulagið líklega ekki gott. Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson (2004) komu inn á það í bók sinni að þegar lífsleikni varð lögbundin námsgrein 

töldu sumir hana skorta skipulega stefnu. Framhaldsskólum hefur síðan verið gefið ákveðið 
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sjálfstæði í útfærslu á kennslugreininni og því hefur meint stefnuleysi kannski átt sér skýring-

ar í byrjun og skólar enn þá að fikra sig áfram í rétta átt. En þó hefur kennarinn mikið að 

segja um hvernig áfanginn og námskráin eru uppbyggð. Ungmennin nefndu öll kennarann 

sinn. Tveir af þessum fjórum skólum voru bekkjarskólar þar sem umsjónarkennari kenndi 

lífsleikni. Í hinum tveim skólunum voru áfangar þar sem sér kennari kenndi alla lífsleiknina. 

Það var mikill munur á svörum nemenda um kennarana sína og uppbyggingu áfanganna. Þau 

ungmenni sem voru með umsjónarkennara sína sem lífsleiknikennara voru með neikvæðari 

sýn á kennsluna en hin ungmennin. Það er áhugaverð og mikilvæg niðurstaða sem sýnir að 

menntun kennara skiptir gríðalega miklu máli. Upplifun allra nemenda á lífsleikni sem og 

öðrum námsgreinum fer mikið eftir kennaranum. Ungmennin sem voru með 

umsjónarakennara sína sem lífsleiknikennara nefndu það að stundum hefði kennarinn notað 

áætlaða lífsleiknitíma í sitt fag eða almennan umsjónartíma. Þessi ungmenni áttu það einnig 

öll sameiginlegt að upplifa það að kennari þeirra væri greinilega ekki að brenna fyrir lífsleikni 

sem námsgrein sem skilaði sér út í kennsluna og áhuga nemenda. Eins og Hafþór Guðjónsson 

(2012) sagði þá byggjast gæði menntunar að stórum hluta upp á áhuga  og menntun 

kennara. Ekki þarf kennari einungis að miðla þekkingu sinni á námsefninu heldur einnig að 

veita nemendum tækifæri til þess að afla sér þekkingar, efla frjóa hugsun og örva starfsgleði 

þeirra. Í þessum tilvikum ungmennanna lýstu þau því þannig að kennarinn hafði hvorki áhuga 

á né menntun í námsgreininni og því skilaði það sér í viðhorfum nemenda til 

námsgreinarinnar. Aftur á móti má vitna í sömu fræðigrein Hafþórs með seinni fjóra 

hópanna, þá sérstaklega síðustu tvo, rýnihópa 7 og 8. Þar var greinilegt að kennarar höfðu 

áhuga á efninu sem smituðu út frá sér til nemenda. Viðhorf þeirra voru almennt jákvæðari 

en hinna rýnihópanna. 

6.2 Námsefni og kennsluaðferðir  

Lokamarkmið lífsleikninnar í framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá (1999 og 2005) eru 

mjög mörg og djúp. Þótt þessi markmið séu ekki í gildi í dag er hægt að nota þau sem viðmið 

í lífsleiknikennslu. Ungmennin nefndu og töldu upp alla námsþætti og verkefni sem þau 

mundu úr lífsleikni. Af svörum þeirra að dæma og með upplifun þeirra á efninu til hliðsjónar 

þá er með sanni hægt að segja að þessi viðmið hafi ekki skilað sér. Málinu til stuðnings þá 

kemur til dæmis fram í lokamarkmiðum námsgreinarinnar að nemendur eigi að öðlast 

þekkingu á samfélagi sínu til að móta og bæta umhverfi sitt á ábyrgan hátt með lýðræðisleg-

um aðgerðum, aðferðum og umræðu. Enginn af öllum ungmennunum kannaðist við þennan 

þátt eða hafðu fengið einhverja kennslu eða verkefni tengda borgaravitund, lýðræði eða 

samfélaginu í lífsleiknitímum. Einnig má það sama segja um sjálfbærni. Í lokamarkmiðum 
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lífsleikninnar kemur fram að nemendur eigi að þroska með sér skilning á mikilvægi vistfræði-

legs jafnvægis, skilning á hnattrænu samhengi vistkerfis jarðar og vitund um stöðu sína og 

ábyrgð gagnvart vistkerfi jarðar. Einungis hóparnir sem voru með sérstakan lífsleiknikennara 

könnuðust við efnið og höfðu farið í námsefni tengdu sjálfbærni.  

Annað dæmi er að í lokamarkmiðum kemur fram að nemendur eigi að geta gert raun-

hæfar áætlanir um námsleiðir sem standa nemendum til boða í skólanum og áframhaldandi 

námi eða atvinnulífi. Yfirgnæfandi meirihluti ungmennanna kvartaði yfir lítilli kennslu um 

atvinnulífið og hversu lítið þau væru að læra um hvað biði þeirra eftir framhaldsskólann. 

Einnig má koma inn á það að samkvæmt svörum ungmenna í rannsókninni væru þau ekki að 

fá nægilega fræðslu eða kennslu um hvernig ætti að lifa lífinu og er hægt að tengja það við 

lokamarkmiðið sem segir að nemendur eigi að læra að taka ábyrgð á eigin lífi. Ungmennin 

töluðu öll um að kennslan skiptist upp í verkefni, umræður og fyrirlestra, og væru fyrirlestr-

arnir stærsti parturinn. Mikill meirihluti ungmennanna kom inn á að umræðutímarnir væru 

þeir skemmtilegustu og áhrifamestu því þar fengu þau tækifæri til að mynda sínar eigin skoð-

anir á málefnum líðandi stundar. Hóparnir sem voru með sérstakan lífsleiknikennara komu 

hvað mest inn á það. Þar voru stýrðar umræður með kennara sem sýndi áhuga á efninu að 

þeirra sögn. Með umræðutímunum og verkefnum er verið að uppfylla nokkur skilyrði loka-

markmiðanna sem voru áður í gildi. En miðað við frásögn margra fengu þeir tímar því miður 

oft að víkja fyrir gestafyrirlestrum og fræðslu á sal. Það er því einnig áhugaverð niðurstaða að 

lífsleikni hafi oft fallið niður ef gestafyrirlesarar komust ekki. Þetta endurspeglar hugmyndir 

Aldísar Yngvarsdóttur (2010) um hvort lífsleikni mæti oft afgangi í skólasamfélaginu. Þó 

kennsluaðferðin með gestafyrirlesurum og fræðslum sé að sjálfsögðu áhrifarík þá vitna ég 

aftur í Kristján Kristjánsson (2001) sem segir að það sé ekki aðalhluti lífsleiknikennslu. Erfitt 

er fyrir nemendur að uppfylla lokamarkmið lífsleikninnar í gegnum fyrirlestra. Niðurstöður 

rannsóknar Aldísar Yngvadóttur (2010) styðja einnig við frásögn ungmennanna þar sem kom 

fram að lífsleiknitímar væru ekki alltaf nýttir eins og þeir ættu að vera nýttir, þeir væru oft 

afgangs og að kjarni greinarinnar yrði útundan.  

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) eiga kennarar að leiðbeina nem-

endum sínum í námi, skapa hvetjandi námsumhverfi og góðan skólabrag. Nám á að vera 

félagslegt fyrirbæri þar sem nemendur eiga hlutdeild í því að skapa þekkingu. Þá á þetta 

sérstaklega vel við lífsleikni ef litið er á lokamarkmið hennar og námslýsingu á greininni sem 

er þessi:  

Lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í sér að nemandinn 

geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og 

sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, siðvit og virðingu 
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fyrir sjálfum sér og öðrum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir. (2013). 

Af svörum ungmennanna að dæma eru þessi skilyrði ekki öll uppfyllt. Ingvar Sigurgeirsson 

(2013) kemur inn á það að kennsluaðferð sé stórt hugtak en undir það fellur skipulagið sem 

kennarinn hefur á kennslunni, samskipti við nemendur, námsefni og viðfangsefni kennsl-

unnar. Til eru mjög margar kennsluaðferðir og skipta þær gríðarlega miklu máli þegar áfangi 

er skipulagður. Mikilvægt er að kennari noti fjölbreyttar kennsluaðferðir því markmið aðferð-

anna eru mismunandi og eðli þeirra ólíkt. Ef litið er á svör ungmennanna þá nefna þau að 

ekki sé mikil fjölbreytni í kennsluaðferðum. Svörin eru þó mismunandi og kemur sérstaklega 

fram meiri neikvæðni í rýnihópum 1-4 þar sem umsjónarkennarar sjá um fagið.  

6.3 Að áfanga loknum  

Í lokahluta viðtalanna voru þátttakendur spurðir út í hvað þeim fannst minnistæðast úr 

áfanganum, hvað þeir hefðu viljað sjá betur gert og hvað þeim fannst hafa vantað í kennsl-

una. Eftir því sem leið á viðtölin urðu nemendur einhvern veginn jákvæðari gagnvart faginu 

og þá sérstaklega hóparnir sem voru hvað neikvæðastir í byrjun. Áhugavert var að heyra 

hvað stóð mest upp úr hjá ungmennunum en skyndihjálp var sá tími sem kom mest upp. Í 

rauninni tengist skyndihjálp lífsleikni ekkert rosalega mikið. En þó er hægt að lesa í svör 

ungmennanna að í þeim tíma hefði ekki verið fyrirlestur eða verkefni heldur hafi þau fengið 

að spreyta sig sjálf, tengja við eigin reynslu og læra með því að framkvæma. Þetta eru allt 

hlutir sem lífsleikni byggist á. Eins og DeFur og Korinek komu inn á í rannsókn sem þeir gerðu 

árið 2010 kemur fram að nemendur vilja láta rödd sína heyrast. Mörg ungmenni komu inn á 

að þau væru ekki alveg viss hvað lífsleikni væri eða til hvers væri ætlast af þeim. Í enda 

viðtalanna var mikið léttara yfir þeim og þau tilbúin að koma með hugmyndir og segja sínar 

skoðanir á hvað hefði mátt fara betur í kennslu námsgreinarinnar. Langflest ungmennin áttu 

sameiginlegt að vilja meiri kennslu og fræðslu um fjármál, skatta, lán og framtíðina. Auk 

þessu komu nokkur inn á að það skorti dýpri kennslu um ýmis málefni. Einn hópurinn nefndi 

til dæmis að þau hefðu verið til í betri og dýpri kennslu á öllum hlutunum sem rannsakandi 

nefndi til að hjálpa þeim að muna.  

Samkvæmt aðalnámskrá (2011) eiga grunnþættir menntunar allir að vera fléttaðir inn í 

allt skólastarf framhaldsskólans. Þegar litið er á þessa grunnþætti eru þetta allt þættir sem 

smellpassa inn í lífsleikni og því eru niðurstöður þessarar rannsóknar athyglsiverðar þar sem 

ungmennin könnuðust ekki við alla þessa þætti þegar þeir voru spurðir út í þá sérstaklega. 

Allt sem ungmennin nefndu sem hægt væri að bæta í kennslunni snýr að öllum þessum 

þáttum. Lífsleikni er ekki lengur skylduáfangi í brautarkjarna allra námsbrauta framhaldsskóla 
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en viðmiðin eru enþá til staðar og á öll kennsla í framhaldsskólum að byggja á grunnþáttum 

menntunnar. En samkvæmt þessari rannsókn er það nokkuð ljóst að nánast ómögulegt er að 

koma öllum viðmiðum lífsleikninnar og öllu því námsefni sem þeim fylgja fyrir í þessum 

áföngum sem nemendur tóku. Í lok þessarar rannsóknar er hægt að draga þá ályktun að 

sérstök lífsleiknikennsla endurspegli ekki allar þær væntingar og markmið sem lagt er upp 

með í stefnuskjölum um lífsleiknikennslu.  

 



 

62 

7 Lokaorð  

Meginhugmynd lífsleikninnar er einstaklingur í umhverfinu. Það felur meðal annars í sér að 

nemandinn rækti með sér andleg verðmæti, líkamleg verðmæti og sálrænan styrk. Einnig að 

nemandi efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Auk þess sé 

ætlunin með lífsleiknikennslu að styrkja áræði nemenda, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu 

og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi. Lífsleikni er ekki lengur 

kjarnafag í framhaldskólum en endurspegla allir grunnþættir menntunnar lífsleikni á ein-

hvern hátt og því er lifir lífsleiknin að stórum hluta í gegnum þá .Rannsókn þessi leiðir í ljós 

að ekki séu öllum viðmiðum lífsleikninnar náð í lífsleiknikennslu í framhaldsskólum þar sem 

sérstakir lífsleikni áfangar eru kenndir og eru þessi viðmið nokkuð háleit. Skoða þarf alvar-

lega lífsleiknikennslu í framhaldsskólum, kennara kennslutímanna og einnig vægi hennar 

samkvæmt aðalnámskrá. Miðað við hversu háleit viðmiðin eru og hversu mikilvæg lífsleikni 

er talin fyrir nemendur er glórulaust hversu lítið er lagt upp með henni í skólasamfélaginu. 

Rannsóknir hafa sýnt að lífsleikni getur hjálpað nemendum að þroskast og dafna, sem aftur 

skilar sér út í allt skólasamfélagið, og því ætti í rauninni að leggja mikið meira upp með 

þessari kennslu og ættu grunnþættirnir að hafa meira vægi en þeir hafa samkvæmt niður-

stöðum þessarar rannsóknar. Niðurstöðurnar hér að ofan gefa einnig vísbendingar um 

viðhorf nemenda og kennara til lífsleiknar.  

Ég vonast til að þessi rannsókn geti hjálpað til við að bæta kennslu í þessum þáttum á 

Íslandi og hafi hagnýtt gildi fyrir skólasamfélagið. Rannsókn sem þessi hefur vonandi þýðingu 

fyrir fræðasamfélagið þar sem hún getur verið hvatning fyrir kennara og skólastjórnendur. Ég 

vona að hún komi vel að notum við áframhaldandi þróun á lífsleikni og grunnþáttum 

menntunnar í allri kennslu.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 

Þórunn Bríet Þrastardóttir  

 

Í viðtölunum verður notast við opnar spurningar. Ég sé viðtalið fyrir mér sem spjall milli mín 

og nemendanna innan rýnihópsins. Með spjallinu er hægt að fá dýpri svör frá nemendum. 

Spurja út í svörin þeirra og afhverju þeim finnst það sem þeim finnst. Ég leitast eftir því að 

vera alveg hlutlaus, fordómalaus og vingjarnleg.  

Viðtalið mun byrja á léttu nótunum þar sem ég kynni mig og tek létt spjall við nemendur um 

daginn og veginn.  

Í byrjun viðtals verður viðmælendum gert grein fyrir því að viðtalið er alveg nafnlaust og 

órekjanlegt.  

 

- Hvað er það fyrsta sem ykkur dettur í hug þegar þið heyrið orðið lífsleikni? 
 

- Getið þið lýst fyrir mér hvað fellst í námsgreininni lífsleikni?  
- Hvað er lífsleikni fyrir ykkur?  

 
- Getið þið lýst fyrir mér hefbundnum lífsleikni tíma?  

- spjalla um kennsluaðferðir 
- hvernig voru tímarnir upp byggðir? 
- voru þeir einhvernvegin frábrugnir öðrum kennslutímum? hvernig þá? 
 

- Hvaða námsefni muniði eftir í tímunum/námskeiðinu?  
punktar sem hægt er að koma inn á ef illa gengur að fá svör:  
- Sjálfsmyndin 
- Sjálfið   
- Kynheilbrigði  
- Lýðræði og borgaravitund  
- forvarnir  
- núvitund  
- sjálfbærni  
- jafnrétti og mannréttindi  
- heilbrigði – andlegt og líkamlegt 
- samfélagið 
 

• Þekkið þið grunnþætti menntunnar? (lesa þá upp) hvernig fannst ykkur unnið með þá 
í lífsleikni? Getið þið komið með einhver dæmi? 
læsi, 
sjálfbærni, 
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heilbrigði og velferð, 
lýðræði og mannréttindi, 
jafnrétti, 
sköpun. 

- Hefðuð þið viljað hafa tímanna eitthvernvegin öðruvísi? Hvernig þá?  
 

- Er eitthvað efni sem ykkur finnst hafa vantað í kennsluna?  
 

- Þegar þið hugsið til baka til lífsleikni tímanna, hvað er það sem stendur upp úr?  
 

- Hafið þið einhverjar spurningar?  
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Viðauki Á: Kynningarbréf 

 

 

 

 

 

Góðan daginn, 

Við erum nemar á lokaönn á námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara, M.Ed. á 
Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Við höfum ákveðið að gera 30 eininga eigindlega 
rannsókn á lífsleikni sem lokaverkefni. Með þessu bréfi óskum við eftir leyfi til að nálgast 
viðmælendur fyrir rannsóknina. 

 

Óskað er eftir að taka tvö rýnihópaviðtöl við nemendur, þrjá til fjóra í hverjum hópi sem hafa 
setið lífsleikniáfanga. Þar sem nemendur eru undir 18 ára aldri þarf leyfi skólastjórnenda og 
foreldra. Einnig er óskað eftir að taka viðtöl við tvo kennara sem kenna lífsleikni. Öll gögn er 
farið með sem trúnaðarmál og verða svör órekjanleg til þátttakenda.  

 

Verkefnið er tvíþætt, þar sem annarsvegar verður rætt við nemendur og hinsvegar við 
kennara. Markmið með nemendahluta verkefnisins er að varpa ljósi á lífsleikni kennslu í 
framhaldsskólum út frá sjónarhorni nemenda. Rannsóknarspurningin byggist á því hvernig og 
hvort viðhorf nemenda sé í takt við aðalnámskrá, greinanámskrá í lífsleikni og fleiri fræði. 
Markmið með hlutanum sem snýr að kennaranum er að öðlast þekkingu á því hvernig 
framhaldsskólar haga lífsleiknikennslu með tilliti til vals á kennara. Rannsóknarspurningin er 
tvíþætt þar sem annarsvegar er spurt að því hver það er sem kennir lífsleikni og hinsvegar 
hvernig menntun eða bakgrunnur kennarans hefur áhrif á lífsleiknikennsluna. 

 

Við veitum nánari upplýsingar ef eftir þeim er leitað. Hægt er að ná sambandi við okkur með 
því að senda tölvupóst á abs42@hi.is og thth149@hi.is.  

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Ólafur Páll Jónsson (opj@hi.is), prófessor á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

 

Kær kveðja  

Agla Brá Sigurðardóttir og Þórunn Bríet Þrastardóttir  
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