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Ágrip 

Þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir sýni ótvíræðan ávinning af því fyrir skólastarfið að leggja 

áherslu á að efla og þroska félags- og tilfinningahæfni, bendir margt til þess að skólastarf á 

Íslandi sé ekki komið mjög langt í þessum efnum og að þessi viðfangsefni hafi ekki verið 

fyrirferðamikil í námi barna hér á landi. Áherslur á að efla félags- og tilfinningahæfni (SEL) 

hafa verið að ryðja sér til rúms erlendis og hafa rannsóknir sýnt að það sé að skila miklum 

árangri. Félags- og tilfinninganám snýst í stuttu máli um að efla fimm hæfniþætti sem snúast 

meðal annars um að greina eigin tilfinningar og annarra, takast á við álag, setja sig í spor 

annarra, sýna samkennd, eiga í góðum samskiptum við aðra, taka skynsamar ákvarðanir og 

fleira.  Hér verður leitast við að varpa ljósi á þrjár rannsóknarspurningar. Hvað má ráða af 

rannsóknum um hvaða leiðir eru árangursríkastar til að efla félags- og tilfinningahæfni?, 

hvaða þættir þurfa að vera til staðar í skólastarfinu og skólaumhverfinu svo áherslur á félags- 

og tilfinningahæfni skili sem mestum árangri? og hvernig geta áherslur á að efla félags- og 

tilfinningahæfni nýst við að takast á við og fyrirbyggja krefjandi hegðun? Það verður gert 

með því að skoða fjölda rannsókna og benda á gagnlegar leiðir sem geta nýst kennurum við 

að leggja áherslur á að efla tilfinninga- og félagshæfni hjá nemendum. Þá verður einnig 

fjallað um leiðir til að byggja upp umhverfi sem styður við þessar áherslur. Ljóst er að 

áherslur SEL gætu haft mikið gildi fyrir íslenskt skólastarf en niðurstöður sýna meðal annars 

bætta líðan nemenda og kennara, betri námsárangur og minni krefjandi hegðun svo fátt eitt 

sé nefnt.   
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Abstract 

The value of strengthening students' social and emotional learning (SEL) for school work 

in Iceland 

Despite the fact that numerous studies show unequivocal benefits for the school work to 

focus on strengthening and developing social and emotional skills, there are many 

indications that school work in Iceland has not come very far in this area and that these 

issues have not been extensive in education of children in this country. Emphasis on 

strengthening social and emotional skills (SEL) has been gaining ground abroad and research 

has shown that it is yielding great results. In short, social and emotional education is about 

developing five skills that include analyzing one's own feelings and those of others, dealing 

with stress, following in the footsteps of others, showing empathy, communicating well with 

others, making wise decisions, and more. An attempt will be made here to shed light on 

three research questions. What can be deduced from research on what are the most 

effective ways to strengthen social and emotional skills ?, what factors need to be present in 

school work and the school environment in order for emphasis on social and emotional skills 

to be as effective as possible? and how can the emphasis on strengthening social and 

emotional skills be used in dealing with and preventing challenging behavior? This will be 

done by looking at a number of studies and pointing out useful ways that can be useful to 

teachers in emphasizing students' emotional and social skills. Ways to build an environment 

that supports these emphases will also be discussed. It is clear that SEL's emphasis could 

have great value for Icelandic school work, but the results show, among other things, 

improved well-being of students and teachers, better academic results and less demanding 

behavior, to name but a few. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um áherslur í skólastarfi á þjálfun í félags- og tilfinningahæfni (e. 

social and emotional learning - SEL) 1 nemenda. Umfjöllun og umræða um félags- og 

tilfinningahæfni nemenda hefur farið vaxandi víða um heim frá því um 1990.  Ísland hefur 

ekki farið varhluta af þeirri umræðu og virðist umræðan um mikilvægi félags- og 

tilfinningahæfni vera að aukast hér á landi.  Hins vegar hefur höfundur lítið heyrt fjallað um 

þetta á vettvangi eða í kennaranáminu. Út frá því og þeirri staðreynd, að umræða um þessi 

efni hefur verið takmörkuð, liggur því vel við að fjalla um málefnið út frá fræðilegum 

forsendum, enda virðist það við fyrstu sýn falla vel að áherslum Aðalnámskrár, að því er 

varðar lífsleikni og nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar verður því að skilgreina betur hvað átt er við með 

að efla félags- og tilfinningahæfni nemenda (e. social and emotional learning – SEL) og skoða 

hvernig áhersla á þessa hæfni getur gagnast bæði einstaklingum og skólastarfinu. Þá verður 

einnig skoðað sérstaklega hvernig SEL nýtist við að taka á og fyrirbyggja krefjandi hegðun 

ásamt því að benda á leiðir til að skapa skólaumhverfi sem styður við auknar áherslur á 

félags- og tilfinningahæfni.  

Leitast verður við að skoða úrræði og leiðir kennara til að efla velfarnað (e. well-being) og 

auka farsæld (e. flourishing) nemenda með áherslu á félags- og tilfinningahæfni í 

skólastarfinu. Sérstök áhersla verður lögð á hvernig það getur styrkt nemendur sem af 

einhverjum ástæðum eru að fást við ýmiskonar hindranir í skólastarfinu og hvernig það getur 

nýst á ólíkan hátt við að fyrirbyggja og leysa vandamál sem tengjast til dæmis vanlíðan 

nemenda, krefjandi hegðun, slökum námsárangri, agamálum og lítilli áhugahvöt.  

Félags- og tilfinningahæfni er þýðing á enska hugtakinu „Social and emotional learning“ 

sem er yfirleitt stytt í skammstöfunina SEL.2 Til einföldunar verður ýmist notast við þessa 

skammstöfun eða rætt um að efla félags- og tilfinningahæfni. SEL var fyrst sett fram árið 

1994 í Fetzer stofnuninni í Bandaríkjunum þar sem leiðtogar landsins höfðu lýst áhyggjum 

sínum yfir skólaþróunarverkefnum (e. school programming) sem voru ekki að ná að mæta 

vandamálum ungmenna (Rogers, 2019). Í framhaldi voru stofnuð ýmis samtök tengd SEL og 

má þar sérstaklega nefna CASEL samtökin (e. Collaborative for Academic, Social, and 

 
1 Enska hugtakið er „social and emotional learning“. Í stað þess að tala um félags- og tilfinninganám hefur 
höfundur ákveðið að notast frekar við „að leggja áherslu á félags- og tilfinningahæfni“. Höfundur telur að hæfni 
sé meira í takt við núverandi Aðalnámskrá grunnskóla og það hugtak sé því skýrara en námshugtakið. Með 
áherslunni er síðan átt við að notast sé við þær áherslur sem SEL hefur lagt til og þá þætti sem mikilvægt er að 
rækta hjá nemendum.  
2 „Social and emotional learning“ hefur einnig verið þýtt sem félags- og tilfinninganám en þar sem 
hæfnishugtakið er tamt í íslensku skólakerfi og núverandi aðalnámskrá þykir höfundi meira lýsandi að tala ýmist 
um að „auka hæfni á þessu sviði“ eða „að leggja áherslu á að auka félags- og tilfinningahæfni“.    



10 

Emotional Learning, CASEL). CASEL samtökin hafa verið leiðandi á þessu sviði með því að 

standa fyrir rannsóknum og taka saman heimildir sem styðja við áherslu á þessa þætti í 

skólastarfi.  

1.1 Hvers vegna þetta efni?  

Rekja má ákvörðun höfundar um þessi efnistök  einkum til reynslu hans í starfi með 

nemendum sem hafa einhverra hluta vegna ekki náð að fóta sig almennilega í skólakerfinu. 

Verkefnin hafa verið mjög fjölbreytt og kallað á þverfaglega nálgun á mörgum námssviðum. 

Þar ber til dæmis að nefna skapandi greinar af ýmsu tagi eins og tónlist, kvikmyndagerð, 

leiklist og frumkvöðlafræði. Þessi vinna hefur haft það að markmiði að tengjast nemendum 

og reyna að draga fram jákvæða þætti í fari þeirra. Í öllum tilvikum mátti finna styrkleika í fari 

þeirra sem þeir kunnu ekki að nýta, vissu ekki af eða gátu ekki nýtt vegna aðstæðna. Það 

hafði jákvæð áhrif á þá og gerði það að verkum að höfundur tengdist þeim betur.  

Markmið vinnunnar sneri jafnframt og ekki síður að tilfinningalega þættinum, en það 

hefur verið áberandi samkvæmt reynslu höfundar, að verulega hefur skort á að vinna með 

þann þátt í gegnum tíðina. Það gilti ekki einungis um þá sem voru í erfiðleikum heldur virtist 

það eiga við flesta drengi. Svo virðist, einhverra hluta vegna, sem tækifæri drengja á 

skólaaldri til að tjá tilfinningar sínar á heilbrigðan hátt séu af skornum skammti. Þrátt fyrir 

alla umræðu um mikilvægi þess virðist skólafólk ennþá ekki fyllilega búa yfir færni til þess að 

vinna með þennan þátt þrátt fyrir góðan vilja. Það er því áhugavert og jafnframt full ástæða 

til að skoða SEL og greina fyrirliggjandi umræðu og fræðastörf með það að leiðarljósi að fjalla 

um gagnreyndar (e. evidence based) leiðir sem geta hjálpað til við að innleiða þessa þætti 

meira inn í skólastarfið. 

Sá hópur sem höfundur hefur unnið mest með í þessu sambandi, eru drengir sem sýna 

hefðbundnu skólastarfi lítinn áhuga. 3 Þar hefur áskorunin falist í því að finna þeim farveg í 

hinu „óhefðbundna“ skólastarfi og að valdefla þá í gegnum það. Gefa skólastarfinu þannig 

merkingu og efla tengingu þeirra við skólann. Samhliða því hafa þeir notið kennslu beint og 

óbeint í að tjá sig opinskátt um líðan, tilfinningar og þær hindranir sem verið er að kljást við 

hverju sinni, m.a. með því að opna reglulega á þess konar umræðu bæði með samtali og í 

gegnum valgreinarnar. Viðbrögðin hafa verið allt frá því að sjá engan tilgang í því að tjá sig 

um líðan eða vandamál yfir í það að óska hreinlega eftir tækifæri til að ræða um hin ýmsu 

persónulegu mál.  

 
3 Með hefðbundnu skólastarfi er hér átt við skólastarf sem fylgir hefðbundinni stundatöflu og því námsefni sem 
fylgir hverju fagi og Aðalnámskrá. Með óhefðbundnu skólastarfi er átt við skólastarf þar sem hefðbundin 
stundatafla er brotin upp, félagsstarf, uppbrotsdaga og fleira sem ekki fellur innan hefðbundins skólastarfs.   
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Þessi nálgun krefst mikils tíma og þolinmæði. Raunar hefur það stundum verið svo að 

árangurinn hefur látið á sér standa. Vandamálið hefur þá m.a. falist í því hvernig meta eigi 

árangur. Þar sem ríkjandi áhersla í skólastarfinu er á þekkingarnám mæla flestir árangurinn í 

framförum á því sviði. Gjarnan er spurt: Fylgist viðkomandi betur með í tíma? Lærir hann 

meira? Er hann að haga sér betur í skólanum? Hins vegar eru ekki eins skýr viðmið um 

félagslegar- og tilfinningalegar framfarir og því er eðlilega spurt hver sé tilgangurinn með 

félags- og tilfinninganámi – þar sem framfarir á því sviði séu ekki eins sýnilegar í námsárangri 

fyrst um sinn. Því getur verið erfitt að réttlæta þessa nálgun og þann tíma sem fer í að byggja 

upp traust, finna styrkleikum farveg og auka tengingu nemenda við skólastarfið. Hins vegar 

hafa nemendurnir sjálfir sem og foreldrar þeirra gefið skýrt til kynna hversu mikilvægt þessi 

nálgun var þeim. Þau viðbrögð gefa að mati höfundar góða vísbendingu um að hér sé um að 

ræða málefni sem getur skipt marga einstaklinga miklu máli.   

Ofangreind lýsing gefur að mati höfundar góða lýsingu á því um hvað áherslur á félags- og 

tilfinningahæfni snúast, en nánar verður vikið að því síðar. Í fræðilegri umfjöllun verður 

meðal annars farið yfir rannsóknir sem hafa sýnt hversu árangursríkt það getur verið að 

leggja áherslu á þessa þætti og skoða nám frá fleiri hliðum en þeirri sem snýr að tilteknum 

námsgreinum. Komið hefur fram, að áhersla á tilfinninga- og félagshæfni skiptir ekki einungis 

máli fyrir nemandann sjálfan heldur er hér um að ræða mikilvæga forsendu fyrir námsárangri 

og velgengni í lífinu.  

1.2 Tilfinninga- og félagslegar hindranir í skólastarfi 

Áður en farið er ítarlega í fræðilega hlutann er vert að skoða sérstaklega hvernig skólakerfið 

hefur tekist á við þætti eins og hegðun, sinnuleysi, áhugaleysi og annað sem fylgir 

fjölbreyttum nemendahópi. Mikilvægt er að setja þetta í samhengi við þau vandamál sem 

skólakerfið er að glíma við í dag til að sjá betur hvernig þessar áherslur geta komið að góðum 

notum.   

1.2.1 Krefjandi hegðun 

Fyrst ber að nefna endurtekið stef í skólamálum sem snýst um aðgerðir gagnvart þeim 

einstaklingum sem passa ekki í hinn hefðbundna ramma skólastarfsins. Þar getur verið um að 

ræða ástæður eins og krefjandi hegðun, greiningar, námserfiðleika af ýmsum toga og lítinn 

áhuga á námi og fleira (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Í skýrslu Ingvars og 

Ingibjargar (2006) um rannsókn þeirra á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur, kemur 

einnig fram að hópur sem skólanum reyndist hvað erfiðast að eiga við voru einstaklingar sem 

ekki voru með neina formlega greiningu heldur áttu til dæmis erfitt með að fara eftir reglum, 
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trufluðu mikið í tíma og sýndu af sér aðra krefjandi hegðun.4 Á sama tíma og þessi hegðun er 

vissulega krefjandi fyrir starfsfólk skólans þá er einnig hægt er að líta á þessa þætti sem 

merki um ákveðna hindrun við að fóta sig í almennu skólakerfi frá sjónarhóli nemandans 

sjálfs.  

Til að mæta þessum hindrunum hjá nemendum hafa verið sett á fót ýmis 

stuðningsúrræði. Yfirleitt er lagt upp með að laga þá þætti sem hefta nemandann náms- og 

eða félagslega (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Ef vandamálið er léttvægt 

er hægt að koma til móts við það með ýmsum stuðningsúrræðum. Ef um er að ræða 

alvarlegri vandamál eru kallaðir til fleiri aðilar, svo sem sálfræðingar og hegðunarráðgjafar, 

úrræði þjónustumiðstöðva nýtt, Barnavernd kölluð til eða svokölluð farteymi sem fara á milli 

skóla (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2018). Stundum eru nemendur jafnvel sendir í 

sértæk úrræði þar sem tekið er sérstaklega á svona málum. Þar má til dæmis nefna 

Brúarskóla (Brúarskóli, 2020). Þessi úrræði eru þó yfirleitt ekki nýtt nema allt annað hafi 

brugðist. Allt þetta tekur sinn toll bæði fjárhagslega og tímalega fyrir starfsfólk skólans, 

foreldra og nemendur. Þá geta mál sem þessi einnig tekið langan tíma – jafnvel alla 

skólagönguna hjá sumum. Yfirleitt ganga úrræðin út á að greina hvaða vandamál nemandinn 

glímir við og hvernig hægt er að bæta úr þannig að hann geti átt auðveldara með að aðlagast 

hefðbundu skólastarfi. Vandamálin geta verið af ýmsum toga og oft mjög flókin. Álagið eykst 

síðan eftir því sem verr gengur og getur valdið því að skólastofnanir standa uppi 

úrræðalausar þegar hin hefðbundnu úrræði hafa ekki virkað. Þá hefst bið og óvissa sem 

eykur álagið enn frekar á alla sem að málinu koma. 

1.2.2 Úrræði og greiningar  

Eitt af því sem eykur flækjustigið enn frekar er að til þess að hægt sé að vinna með 

nemandann með aðstoð sérfæðinga, þarf hann oftar en ekki að fá greiningu frá 

viðurkenndum greiningaraðila. Með greiningum geta skólarnir fengið viðbótarfjármagn sem 

þeir geta nýtt til frekari aðstoðar. Þrátt fyrir aukið fjármagn hafa reynsla og rannsóknir sýnt, 

að greiningin sem slík leysir í raun engan vanda. Kristín Magnúsdóttir (2014) fjallar ítarlega 

um þetta í meistararitgerð sinni  „Greiningar og hvað svo?“ Hlutverk og gildi sérfræðilegra 

greininga í skólum. Þar kemst Kristín að þeirri niðurstöðu að greiningar séu sjaldnast einhver 

töfralausn og að greiningarferlið, sem sé kostnaðarsamt, þjóni aðallega mikilvægu hlutverki í 

úthlutun viðbótarfjármagns. Afleiðingarnar séu hins vegar oft þær að nemandinn sé 

 
4 Hegðun sem er truflandi, samræmist ekki reglum skólans, kemur fram í sinnuleysi gagnvart námi eða óhlýðni 
gagnvart kennurum verður hér eftir kölluð „krefjandi hegðun“. Það getur verið mikið álitamál hvaða hegðun 
telst hegðunarvandkvæði (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og því hentugra að mati höfundar 
að tala almennt um „krefjandi“ hegðun. Með því móti er jafnframt verið að beina athyglinni að hegðuninni en 
ekki að einstaklingunum sjálfum.     



 

13 

stimplaður og vandamálið eignað honum sjálfum í stað umhverfis eða aðstæðna. Með 

greiningunni er líka verið að senda nemandanum ákveðin skilaboð. Til dæmis má nefna að 

með svokallaðri ADHD greiningu, er gefið í skyn að nemandinn hafi ekki stjórn á eigin 

gjörðum á sama tíma og sjaldgæft er, að svo sé í raun og veru (Roffey, 2011). Þá heldur 

Grétar Marinósson (2003) því fram að sérþarfir nemenda séu flokkaðar eftir því hvaða atferli 

skólinn á í erfiðleikum með. Tilgangurinn með því sé að búa til sérstakt kerfi til að hafa stjórn 

á þeim nemendum sem hið almenna bekkjarkerfi kann ekki að bregðast við. Vandamál 

skólakerfisins séu þannig gerð að vandamálum foreldra og nemenda.   

Kennarar þurfa að treysta á utanaðkomandi aðstoð sem oftar en ekki er svifasein og 

flókin í framkvæmd.  Á meðan er nemandinn ennþá í bekknum og ástandið óbreytt. 

Viðbótarfjármagnið getur þó gagnast þegar kemur að því að ráða inn auka aðstoð sem að 

sjálfsögðu getur munað um. En í grein Ingibjargar og Ingvars (2006) kemur fram að það séu 

ekki síst flóknustu nemendamálin sem ekki fá formlega greiningu. Í þeim tilvikum fær skólinn 

ekki auka fjármagn en þarf samt sem áður að takast á við vandamálið. Í slíkum tilvikum er 

reynt að bregðast við til dæmis með því að færa til stuðningsfulltrúa, aðlaga stundaskrá 

nemandans eða kalla eftir sérúrræði utan úr bæ. Skólastjórnendur standa þarna frammi fyrir 

því vandasama verkefni að forgangsraða fjármagni, starfsfólki og tíma (Ingvar Sigurgeirsson 

og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Ætla má að afleiðingin geti verið sú að aðrir nemendur fái ekki 

eins góða þjónustu eða lendi milli stafs og hurðar því vandamál þeirra eru ekki eins sýnileg 

eða jafnvel ekki komin upp á yfirborðið. Því skiptir miklu máli að huga að því hvernig hægt er 

að fyrirbyggja og koma í veg fyrir vandamálin í raun áður en þau verða vandamál.        

Ýmis formleg og óformleg úrræði hafa verið prófuð í gegnum tíðina. Má þar nefna 

sérdeildir ýmiskonar, atferlismótunarver, hegðunarsamninga, frímínútnaþjálfun og fleira 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Athygli vekur að mörg af þessum 

úrræðum snúa að svokölluðu umbunarkerfi, en það felst í því að umbuna nemandanum fyrir 

góða frammistöðu í námi eða hegðun. Í skýrslu Ingvars og Ingibjargar (2006) kemur fram að 

virkni þessara úrræða geti verið mismunandi eftir einstaklingum sem í hlut eiga hverju sinni. 

Nokkur úrræði í skýrslunni vöktu þó sérstaka athygli höfundar. Má þar nefna úrræði sem 

fólst í því að virkja nemendur í leiklistarverkefni á vegum viðkomandi skóla, úrræði þar sem 

einstaklingur með hegðunarvanda fékk úthlutað nokkurskonar jákvæðri fyrirmynd úr 

starfsmannahópi skólans og úrræði sem gengu út á að virkja nemendur til ábyrgðar.  

Ef grannt er skoðað má sjá að hér takast á tvö ólík sjónarmið. Annað snýr að viðbrögðum 

og því að bregðast við óviðunandi hegðun með til dæmis agakerfum sem velta á því hvort 

nemandinn fylgi reglum og viðmiðum óháð því hver hann er eða hvað hann er að glíma við. 

Hitt sjónarmiðið snýr að því að mæta nemandanum á eigin forsendum ‒ virkja hann og 

byggja upp innan frá. Seinni aðferðin á meira skylt við SEL en nánar verður fjallað um það 
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síðar í ritgerðinni hvernig nýta megi áherslur SEL til að vinna með og fyrirbyggja krefjandi 

nemendavandamál.  

1.2.3 Takmarkanir hefðbundinna refsikerfa  

Vinsæl agakerfi í grunnskólum eru kerfi sem eiga uppruna að rekja til atferlissálfræðinnar (e. 

behavior psychology). Þau er til í mörgum útfærslum en í grunninn byggjast þau á því, að 

hegðun einstaklinga feli í sér ákveðnar afleiðingar fyrir þá. Slæmar afleiðingar minnka líkur á 

endurtekinni hegðun en góðar afleiðingar auka líkur á að hegðun endurtaki sig (Gleitman, 

Fridlund og Reisberg, 2004).  Því er í stuttu máli umbunað  fyrir „rétta“ hegðun og refsað fyrir 

„ranga“ hegðun. 5 Anna-Lind (2011) nefnir í grein sinni um virknimat og leiðir til að mæta 

krefjandi hegðun að of oft felist viðbrögð við hegðunarerfiðleikum í stigvaxandi refsingum til 

að nemandi fari að forðast neikvæðar afleiðingar. Nefnir hún sem dæmi skammir, símtal í 

foreldra, brottvísun úr tíma og fleira. Anna-Lind (2011) nefnir fjölmarga vankanta á 

agaaðgerðum að þessu tagi. Einn af þeim vanköntum er að refsingar feli einungis í sér 

viðbrögð við krefjandi hegðun en kenni ekki nýja, viðeigandi hegðun. Annar vankantur er að 

refsingar veki upp neikvæðar tilfinningar hjá börnum eins og ótta eða kvíða sem verður til 

þess að samband nemanda við starfsmann skólans verður verra. Það getur birst í auknum 

mótþróa nemandans við fyrirmæli og reglur skólans (Costenbader og Markson, 1998). Þessi 

nálgun á agastjórnun hefur verið lífseig þrátt fyrir að ítrekað sé búið að sýna fram á það með 

rannsóknum að hún skili litlu og geti jafnvel gert illt verra þegar það kemur að því að vinna 

með krefjandi hegðun (Black, 2004; Colvin, Kameenui og Sugai, 1993; Mayer og Leone, 

1999). Til dæmis hafa rannsóknir sýnt fram á lítinn árangur þess að víkja nemenda úr kennslu 

eða skóla. Í ljós kom að margir nemendur voru frelsinu fegnir og því varð afleiðingin í raun til 

þess að styrkja hegðunina heldur en hitt (Costenbader og Markson, 1998). Þá kom fram í 

ritgerð Sesselju Árnadóttur (2011) að börnin í þeirri rannsókn töldu brottvísun úr tíma ekki 

hjálpa þeim að bæta hegðun sína. Bent hefur verið á að skýringin á vinsældum geti verið sú 

að þetta agamódel er bæði auðvelt að skilja og einfalt að beita. Refsing eða aðrar neikvæðar 

afleiðingar slekkur í raun tímabundið á viðkomandi hegðun sem þykir líkleg skýring á því 

hvers vegna þeim sem beita henni finnst hún virka vel og beita þessari aðferð því aftur og 

aftur (Greene, 2008). Þá er önnur ástæðan talin vera sú að starfsfólk skóla hafi oft ekki mikla 

þolinmæði til að fást við erfið nemendamál í langan tíma. Því sé oftar en ekki gripið til 

refsikerfa sem virka sem nokkurskonar skyndilausn í stað langtímaáætlana, þjálfunar í 

félagslegri hæfni og snemmtækrar skimunar á einstaklingum sem þurfa sérstaka þjálfun og 

 
5 Hugtakið „refsing“ er ekki notað mikið lengur. Má skýringuna líklega finna í því hversu ómannúðlegt það orð 
er. En með refsingu (e. punishment) er átt við afleiðingar af hegðun sem lýsir sér í einhverju sem nemandinn er 
ekki hrifinn af. Í atferlisfræði er talað um jákvæða og neikvæða styrki annars vegar og jákvæða og neikvæða 
refsingu hins vegar (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004). Styrkir hafa jákvæða afleiðingu fyrir einstaklinginn 
en refsing neikvæðar afleiðingar.  
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aðstoð við að finna hegðun sinni jákvæðan farveg. Að kenna nemendum að takast á við 

krefjandi aðstæður í stað þess að þvinga þau til hlýðni með refsikerfi krefst bæði tíma og 

mikillar þolinmæði af hálfu kennara sem getur komið í veg fyrir að slíkar aðferðir nái fram að 

ganga. Ávinningurinn getur einnig verið óljósari í upphafi og reynir enn meira á þolinmæði 

allra sem að málinu koma (Skiba og Peterson, 1999).   

Ekki eru allir jafn hrifnir af agakerfum af þessu tagi og telja sumir þau jafnvel hafa skaðleg 

áhrif. Mayer (1995)  tiltekur þætti sem hafa áhrif á slæma hegðun (e. anti-social behavior). 

Tveir stærstu þættirnir eru umhverfi sem einkennist af þvingunum og refsingum annars vegar 

og óljósum reglum hins vegar. Mayer útskýrir þetta betur með því að tala um svokallaðar 

hegðunarkveikjur (e. setting event) sem „kveikja“ á slæmu hegðuninni, ef svo mætti að orði 

komast. Það getur til dæmis verið þegar kennari segir eitthvað við nemandann, þegar 

nemandi ræður ekki við verkefni eða þegar nemandi upplifir eins og hann sé ekki metinn að 

verðleikum. Mayer vill þannig meina að of mikið sé gert úr því að nemandinn sé uppspretta 

vandamálsins í stað þess að greina það umhverfi sem nemandinn er í og þær 

hegðunarkveikjur sem eru að hafa áhrif á hegðun hans. Þetta er ekki tekið inn í myndina 

þegar refsikerfum er beitt og þau geta því gert illt verra í stað þess að leysa vandann. Þá er 

einnig vandamálið við þess konar agakerfi að þau kenna ekki nýja, betri hegðun heldur þjóna 

aðeins þeim tilgangi að slökkva á hegðun (Greene, 2008; Anna-Lind, 2011). Nemandinn lærir 

með öðrum orðum hvað á ekki að gera, en ekki hvernig hann geti komið í veg fyrir að sagan 

endurtaki sig, þar sem undirliggjandi vandi er enn er til staðar. Þá talar Mayer (1995) einnig 

um að fjölbreytni einstaklinga skipti miklu máli og því sé erfitt að láta það sama yfir alla 

ganga. Reglur þurfa að vera skýrar og með jákvæðum áherslum. Umhverfið þarf að vera 

þannig upp sett að einstaklingurinn skilji gangverk þess og til hvers er ætlast af honum. Þá 

minnist Mayer einnig á þau kerfi sem hafa virkað hvað best fyrir einstaklinga sem sýna 

krefjandi hegðun en það er þegar skólar bjóða upp á góða námsaðstoð í stað þess að treysta 

of mikið á heimilin (1995). Heimilisaðstæður nemenda með hegðunarvanda eru oftar en ekki 

erfiðar og styðja illa við nám nemenda. Oft taka nemendur með sér vandamálin að heiman í 

skólann. Þannig geta agakerfi sem taka ekki mið af einstaklingsmun gert vandamálin enn 

verri. Það sé því mikilvægt að notast við aðferðir sem hjálpa nemandanum að takast á við 

þau vandamál og þær aðstæður sem hann ræður illa við í stað þess að beita refsingum til að 

stjórna hegðuninni (Mayer, 1995; Roffey, 2011).  

Til að setja þetta í samhengi við áherslur SEL þá bendir Roffey (2011) á að hægt sé að 

nýta agakerfi á jákvæðan hátt en þá þurfi að leggja áherslu á umbun sem hefur góða 

merkingu fyrir nemandann. Gagnrýni höfundar hefur fyrst og fremst snúist að agakerfum 

sem byggja á stigvaxandi, neikvæðum viðbrögðum við hegðun (skammir, brottrekstur, símtal 

í foreldra og aðrar refsingar) en það á alls ekki við um öll agakerfi.  Virknimat er dæmi um 
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árangursríkt hvatningarkerfi sem fellur vel að áherslum SEL. Það byggist á því að ákvarða 

áhrifaþætti krefjandi hegðunar með það að markmiði að finna út tilgang hennar eða virkni 

(e. function) fyrir einstaklinginn. Þar er meðal annars lögð áhersla á jákvæða styrkingu og að 

skoða hvaða þættir í umhverfinu geta verið að hafa áhrif á hegðunina ásamt því að þjálfa 

nemandann í viðeigandi hegðun (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010). Því mætti draga þá ályktun 

hér að með því að leggja aukna áherslu á viðeigandi hegðun fyrirfram hjá öllum nemendum, 

til dæmis þegar kemur að félags- og tilfinningalegum þáttum er bæði verið að fyrirbyggja 

krefjandi hegðun og um leið búa til aðstæður þar sem auðveldara er að takast á við hana en 

það er eitt af aðalatriðunum í SEL. Merkingarbær afleiðing (e. meaningful consequences) 

sem er í höndum einstaklings, sem nemandinn ber virðingu fyrir, getur skipt öllu máli. Köld 

og þurr afleiðing sem hefur enga merkingu fyrir nemandann eins og eftirseta, brottrekstur 

eða skammir hafa lítil sem engin áhrif í að breyta hegðun nemandans og getur í raun gert illt 

verra með því að skaða sjálfsmat nemandans og eyðileggja traust sambönd innan skólans 

(Roffey, 2011; Skiba og Peterson, 1999 og Mayer, 1995). Þá sýndu Bell, Shader og fleiri 

(2018) fram á í rannsókn sinni að neikvæðar uppeldisaðferðir (gagnrýni, neikvæðar skipanir, 

gera lítið úr og skammir) hafi jafnvel neikvæð áhrif á líffræðilega þætti barna sem tengjast 

taugakerfinu – sérstaklega hjá þeim sem sýna krefjandi hegðun. Í áðurnefndri rannsókn þar 

sem skoðuð voru tengsl neikvæðra uppeldisaðferða og barna með ADHD var sýnt fram á að 

þegar foreldrar breyttu uppeldisaðferðunum úr neikvæðum í jákvæðar hafði það marktæk 

áhrif á líffræðilega þætti hjá börnunum sem skilaði sér í betri líðan og hegðun (Bell, Shader, 

Webster-Stratton, Reid og Beauchaine, 2018).   

Mikilvægt er að taka fram að ekki er verið að halda því fram að agakerfi geti ekki virkað 

vel. Til eru til dæmis mörg vel útfærð einstaklingsmiðuð stuðningskerfi sem hafa skilað 

miklum árangri eins og kemur fram í grein Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur og Önnu-Lindar 

Pétursdóttur (2013). Megin punkturinn hér er því ekki að agakerfi séu gagnslaus heldur sé 

mikilvægt að þeim sé beitt rétt og notast sé við gagnreyndar aðferðir (e. evidence based) 

samhliða því að huga að því að þjálfa hæfni sem tengist félags- og tilfinningalegum þáttum ‒ 

ásamt því að huga að umhverfinu. Að ekki sé um að ræða skyndilausn eða það fyrsta sem 

gripið er til heldur séu þau nýtt samhliða því að þjálfa nemandann og auka hæfni hans í þeim 

þáttum sem eru að valda hegðuninni. Að horfa ekki á einstaklinginn sjálfan sem vandamálið 

heldur taka inn alla þætti – bæði aðstæður og umhverfi. Hér er það auk þess viðhorfið sem 

er lykilatriðið og að byggja á þeim grunni þegar kemur að því að takast á við, greina og leysa 

vandamál nemenda. Því miður er það svo að oft virðast neikvæð refsikerfi (skammir, hótanir, 

útilokun og refsingar) vera ennþá eitthvað sem margir telja að sé það eina sem virkar þegar 

allt annað bregst. Hér kemur því SEL að góðu gagni.  
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1.3 Skólaumhverfið og nemendavandamál 

Eins og fram hefur komið hafa áherslur á félags- og tilfinningahæfni reynst mjög vel til að 

takast á við vandamál sem koma upp hjá nemendum. Þau vandamál geta verið af 

fjölbreyttum toga en ætla má sem svo að mörg af þeim vandamálum, sem ekki séu námslegs 

eðlis, tengist félagslegum eða tilfinningalegum þáttum. Það þýðir þó ekki að þau hafi ekki 

áhrif á námslegan árangur eins og kemur til dæmis fram í grein eftir þær Erlu Sif 

Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016). Í rannsókn þeirra kemur fram að vellíðan barna 

sé grunnforsenda þess að þau nái árangri í námi.  

Agamál og krefjandi hegðun eru, og hafa líklega alltaf verið, stór hluti af starfi kennarans. 

Þetta getur orðið stór álagsþáttur í starfi hans eins og kemur fram í nýlegri grein Sif 

Einarsdóttur og fleiri (2019). Þar kemur meðal annars fram að ástæður álags sem getur leitt 

til kulnunar sé meðal annars hægt að rekja til hegðunarvanda í nemendahópi og skorts á 

viðeigandi úrræðum í málefnum nemenda sem veita þarf sérstakan stuðning.  

1.3.1 „Góði“ nemandinn 

Það geta verið margir þættir sem birtast í erfiðum nemendavandamálum, eins og fram hefur 

komið, en hér verður litið sérstaklega til hegðunar sem er truflandi, sinnuleysi í námi, 

óhlýðni, dónaskapar og annarrar krefjandi eða andfélagslegrar hegðunar sem alla jafna þykir 

ekki sæma „góðum“ nemendum. Það er þó ekki alltaf á hreinu hvað felst í því að vera 

„góður“ nemandi. Sue Roffey (2011) tekur gott dæmi um nýfædd börn. Þau flokkast sem 

„góð“ börn þegar þau sofa mikið og eru ekki að láta mikið í sér heyra. Hún tekur hins vegar 

fram, að þetta eigi þó ekkert skylt við það að vera „góður“ í siðferðislegum skilningi, heldur 

frekar að vera auðveldur viðureignar fyrir foreldrana. Við tveggja ára aldur byrjar stig sem 

einkennist oftar en ekki af sjálfstæðisbaráttu, mótþróa og skapsveiflum. Þetta er gjarnan 

flokkað sem slæm hegðun í stað þess að líta á hana sem eðlilegan hluta af þroskaferli barna. 

Börn þurfa auðvitað að taka tillit til annarra þegar þau eldast en það er ekki síður mikilvægt 

að þau læri að standa á sínu og segja sína skoðun. Roffey setur þetta síðan í samhengi við 

hegðun í skóla, en þar getur reynst mörgum erfitt að vera ,,góður” af þeirri einföldu ástæðu 

að það er hreint ekki ljóst hvað það þýðir. Nemendur þurfa að skilja og fara eftir reglum, 

hlusta vel, hugsa um aðra, leysa átök á heilbrigðan hátt, vera kurteis, fara varlega, vinna 

sjálfstætt, sitja rétt á stól, þræta ekki, virða yfirvald og koma á réttum tíma svo fátt eitt sé 

nefnt. En nemendur þurfa um leið að spyrja krefjandi spurninga, taka áhættu og læra af 

mistökum, vera skapandi, sýna frumkvæði, sýna sjálfstraust, vera orkumiklir og áhugasamir 

og svo framvegis. Þetta eru mörg atriði og sum þeirra geta jafnvel stangast á. Það má ekki 

þræta við kennarann en samt skal spyrja krefjandi spurninga. Kennarinn má benda á mistök 

nemenda og þeir þurfa að taka því vel – en ef nemandinn bendir á mistök kennarans, getur 
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hann átt á hættu að hann bregðist illa við. Málið verður enn flóknara þegar við bætist, að 

hegðun sem þykir „rétt“ fyrir utan skóla í ákveðnum aðstæðum þykir á sama tíma ekki rétt í 

innan skólans. Þá getur líka orðið flókið að þurfa hlýða kennaranum ‒ en vera á sama tíma 

sjálfstæður og bera ábyrgð á eigin hegðun (Roffey, 2011). Í námsefni nemenda getur verið 

fjallað um uppfinningamenn sem gerðu sínar stærstu uppgötvanir þegar þeir syntu á móti 

straumnum eða hugsjónafólk sem steig upp gegn yfirvaldi til að berjast fyrir óréttlæti. Svo 

ekki sé minnst á listamenn sem þorðu að hugsa út fyrir kassann þegar þeir gerðu sín 

áhrifamestu listaverk. Samt má það ekki í kennslustofunni. Þetta er ef til vill ekki erfitt fyrir 

fullþroskaðan einstakling, en fyrir barn á miðstigi sem er að byggja upp réttláta heimssýn 

sína eða ungling sem er að þroska sjálfstæði sitt, getur þetta orðið ansi flókið.   

Annað vandamál sem börn með krefjandi hegðun eru að fást við er stimplun. Þegar börn 

eru farin að haga sér illa eða farin að sýna krefjandi hegðun geta þau oft málað sig út í horn 

mjög hratt bæði hjá nemendum og kennurum. Þá getur verið erfitt fyrir þau að vinna sig út 

úr því og hreinlega fá tækifæri til að bæta ráð sitt. Þetta hefur Sue Roffey (2011) fjallað um 

og bendir á það að þegar orðspor barns fer að versna á kaffistofunni, í matsalnum og meðal 

foreldra eða kennara, aukast líkurnar á því að barnið fái á sig þann stimpil að öll neikvæð 

hegðun tengist því sjálfu, þ.e. persónu þess, en ekki einhverju öðru í umhverfi þess. Þeir 

nemendur sem til dæmis hafa einu sinni fengið stimpilinn „óæskilegur félagsskapur” eða 

„óþekkir nemendur” eiga mjög erfitt með að snúa því við og fá uppreisn æru. Þegar orðspor 

nemandans er orðið svona skaddað getur það aukið enn frekar álag á kennarana. 

Niðurstöður rannsókna hafa í þessu samhengi bent til að hugarfar skólastarfsfólks geti skipt 

miklu máli gagnvart því hvernig þeir líta á vandamálið. Roffey (2011) hefur skipt viðhorfum á 

krefjandi nemendur niður í nokkur sjónarhorn til að skýra betur hvernig ólík viðhorf geta gert 

illt verra.   

Í fyrsta sjónarhorninu er einfaldlega litið á nemandann sem slæman einstakling sem 

nauðsynlegt sé að siða til. Gert er ráð fyrir því að nemandinn sé viljandi að brjóta af sér og 

haga sér illa. Þetta geri hann algjörlega sjálfviljugur og með fullkomna stjórn á sjálfum sér. 

Hegðunin sé vísvitandi og umhverfi og aðstæður spili þar hvergi inn í. Nemandinn sé með 

öðrum orðum stöðugt að leggja á ráðin um það hvernig hann geti truflað og skemmt fyrir 

fyrir kennaranum og samnemendum. Eini aðilinn sem geti gert eitthvað í málunum sé því 

nemandinn sjálfur. Nemandinn er vandamálið.  

Kennarar með þetta viðhorf líta á það sem hlutverk sitt að passa upp á að nemandinn 

komist ekki upp með neitt og skaði ekki aðra nemendur með hegðun sinni. Nemandi þurfi að 

átta sig á því að hann ræður engu og eigi að gera eins og honum er sagt. Kennarinn fer 

þannig að sinna nokkurs konar lögregluhlutverki í kennslustofunni sem felst í því að passa 

upp á nemandann og „laga“ hegðun hans.  
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Sjónarhorn tvö er þegar nemandinn er til dæmis með einhverskonar greiningu sem gerir 

það að verkum að hann hagar sér illa. Vandamálið er því í raun ennþá nemandinn sjálfur. 

Kennarinn og skólinn hafa lítil sem engin úrræði til að takast á við nemandann þar sem 

ástandið er utan sérfræðikunnáttu kennarans. Nemandinn er með greiningu og þarf því að fá 

viðeigandi aðstoð, til dæmis með sértækum úrræðum innan eða utan skólans. Þetta 

sjónarhorn virðist vera mjög ríkjandi í skólasamfélaginu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006) og oft hefst umræða um úrræðaleysi einmitt út frá þessu sjónarmiði. 

Vandamálið er það sama og í sjónarhorni 1. Kennarar og starfsfólk skólans upplifa sig 

úrræðalausa því það lítur svo á að ekkert í umhverfinu geti haft áhrif á hegðun nemandans. 

Hann sé ,,veikur” og þurfi hjálp sérfræðinga. Hér má til dæmis nefna mótþróaþrjóskuröskun, 

en það er greining sem nemendur fá sem hlýða illa, eru með mótþróa og slæmir til 

samstarfs.  

Í þriðja sjónarhorninu eru það venjulega fjölskylduaðstæður sem eru „vandamálið“ eða 

að barnið hafi upplifað mikið áfall sem hefur haft áhrif á það. Það verður til þess að kennarar 

og starfsfólk skólans fara að finna til með nemandanum og aðstæðum hans. Kennarinn 

upplifir sig hjálparvana og það eina sem hann geti gert sé að vera til staðar og sýna 

samkennd. Kennarinn getur lítið sem ekkert gert og sá eða sú sem á að fást við vandamálið 

er yfirleitt námsráðgjafi eða sálfræðingur sem hjálpar einstaklingnum að komast í gegnum 

erfiðleikana eða lifa með þeim. 

Þessi sjónarhorn ættu margir að kannast við og eru öll sama marki brennd: Kennarinn 

eða starfsfólk skólans upplifa sig hjálparvana. Þeir líta svo á að þeir geti ekkert gert til að laga 

vandamálið – það sé á ábyrgð viðkomandi nemanda, foreldra, stjórnenda eða sérfræðinga. 

Ef málið væri hins vegar svo einfalt væri vandamálið eflaust minna. Nemandinn væri tekinn 

úr umhverfi skólastofunnar, honum fengin viðeigandi hjálp og kæmi annað hvort til baka 

sem nýr og betri einstaklingur eða væri vistaður til lengri tíma á stað þar sem „sérfræðingar“ 

myndu taka á málinu. Því miður er þetta í fæstum tilvikum svona einfalt. Að fá hjálp frá 

sérfræðingum getur tekið langan tíma í flóknu og svifaseinu umhverfi. Niðurstaðan er 

kostnaðarsamt, tímafrekt og streituvaldandi ferli fyrir alla – nemendur, kennarar og foreldra.  

1.3.2 Að leggja áherslu á þætti sem hægt er að stjórna 

Eins og fram hefur komið bera þessi þrjú ofangreindu sjónarhorn öll þess merki að skýringin 

á hegðun barns tengist þáttum sem eru ekki á valdi starfsfólks viðkomandi skóla. Kennarinn 

getur með öðrum orðum lítið gert til að breyta ástandinu. En til eru önnur sjónarhorn sem 

eru betur til þess fallin að fást við krefjandi hegðun sem miðast við að skoða hlutina í 

vistfræðilegu samhengi (e. ecological system approach). Roffey (2011) leggur því til að skoða 

hlutina út frá þessu sjónarmiði og heldur því fram að jafnvel þótt við leggjum einungis 
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áherslu á þætti sem við höfum stjórn á, sé hægt að ná miklum árangri. Orsakasamhengi 

hegðunar sé sjaldnast beint eða línulegt og því geti margir umhverfisþættir breytt miklu fyrir 

nemandann. Þeir þættir sem kennari getur til dæmis haft mikil áhrif á er tilfinningalegt 

svigrúm í kennslustofunni, væntingar til nemenda, lærdómstækifæri sem eru í boði, hvernig 

talað er um og við nemendur, stuðningsnet og hvernig kennslustofurnar líta út. Á þessu 

sjónarhorni byggja einmitt áherslur SEL. Með því að breyta einungis viðhorfi kennarans 

gagnvart nemendatengdum vandamálum upplifir hann meiri stjórn á aðstæðum og álagið 

minnkar.  

Það ber þó ekki að líta á viðhorfsbreytingu sem lausn við öllum nemendavandamálum 

heldur frekar sem ákveðinn grunn til að byggja á sem er nauðsynlegur til að hægt sé að þjálfa 

og vinna með félagslega- og tilfinningalega hæfni og þá þætti sem hún gengur út á. Með því 

má temja sér ný viðhorf gagnvart krefjandi hegðun og sjá námstækifærin í henni. Umhverfið 

skiptir öllu máli og að jarðvegurinn sé móttækilegur fyrir því að byggja á þessum þáttum 

1.3.3 Áhrif SEL á andfélagslega hegðun 

Að endingu er rétt að skoða sérstaklega þá hegðun sem oft reynist skólunum erfiðust og það 

er hin svokallaða andfélagslega (e. anti-social) hegðun en hún felur oft í sér mikla árásargirni 

(e. aggression) í fari nemandans. Árásargirnin getur bæði birst í andlegu og líkamlegu ofbeldi 

í garð kennara eða samnemenda (David og Kistner, 2000). Í þessu samhengi er áhugavert að 

skoða hvernig áherslur á tilfinninga- og félagshæfni getur tekist á við slík vandamál.   

Þrátt fyrir að mörg börn með hegðunarvandamál búi yfir litlu sjálfstrausti hafa rannsóknir 

ekki sýnt að það sé meginorsök hegðunarvandamála heldur liggi orsökin frekar í því að 

einstaklingarnir séu með bjagaða og óskýra sjálfsmynd (e. self-image) (Baumeister, Bushman 

og Campell, 2000). Hafa rannsóknir til dæmis sýnt að börn sem sýni árásargirni (e. 

aggression) ofmeti bæði félagslega hæfni sína í ákveðnum aðstæðum og félagslega stöðu 

innan hópsins (David og Kistner, 2000). Þegar þessari bjöguðu sjálfsmynd er ógnað, til dæmis 

þegar þau upplifa höfnun, getur það leitt til þess að þau verði árásargjörn og svari fyrir sig 

sem tilraun til að forðast það að horfast í augu við sjálfsmynd sína eins og hún raunverulega 

er (Mash og Wolfe, 2010).  

Í skólastarfinu geta einnig komið upp tilvik þar sem hópamyndun leiðir til sérstakra 

vandræða. Starfsfólks skólans ásamt foreldrum fer að hafa áhyggjur af hópamyndunum og 

hvernig fáir einstaklingar geta hreinlega náð ákveðnu valdi á skólastarfinu með ógnandi, 

andfélagslegri hegðun. Þessir hópar geta haft mikil áhrif á skólabraginn og oftar en ekki 

stendur starfsfólk skólans ráðalaust gagnvart þeim. Tilraunir til að sundra hópnum gera 

jafnvel illt verra og styrkja stöðu þeirra sem hafa mest áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að 

agastjórnun sem byggir á hörðum aga (e. coercion) eða tilraunum til að „hræða“ (e. scared 



 

21 

straight) hópinn gera lítið gagn og hafa leitt til þess að hlutirnir versni (Ross, Duckworth, 

Smith, Wyness og Schoon, 2011). Ef sérstaklega er litið á vináttu hjá drengjum sem hafa sýnt 

andfélagslega hegðun (e. anti-social behaviour) stendur hún yfirleitt stutt yfir og hefur lítinn 

ávinning fyrir hluteigandi aðila (Mash og Wolfe, 2010). Jákvæð samskipti eru lítil sem engin 

og önnur samskipti eru yfirleitt óeinlæg, yfirborðskennd og ganga út á að skjalla hvern annan 

fyrir að hafa gert eitthvað sem ekki mátti gera eða metast um hver sé „óþekkari” (Piehler og 

Dishion, 2007). Því má áætla að strákar í hópum sem einkennast af samskiptum sem þessum 

fái lítil tækifæri til að tjá sig á einlægan hátt og litið er á öll vandamál sem veikleika. Hér er 

hættan sú að starfsfólk skólans finni ekki viðeigandi lausn á ástandinu. Lausnin felst þá ekki í 

því að eyða allri orku í að reyna að ná stjórn, sem er yfirleitt vonlaust, heldur frekar að breyta 

umhverfinu þannig að hægt sé að vinna með allan hópinn á fjölbreyttan hátt og leggja 

áherslu á að efla þá þætti sem eru oftar en ekki orsökin. 

Þessir andfélagslegu þættir tengjast þannig allir skorts á félags- og tilfinningahæfni og 

sýna hvernig vandamál geta skapast í skólastarfinu ef ekki er hugað vel að þeim þáttum.      

1.4 Aðalnámskrá og ytra umhverfi skólans 

Eðlilegt er að líta til þess hvernig aukin áhersla á félags- og tilfinningahæfni kemur heim og 

saman við Aðalnámskrá og ytra umhverfi skólans. Aðalnámskrá hefur að geyma fyrirmæli um 

markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í henni 

segir um hlutverk skólans: ,,Rétt er að hafa í huga að námssvið, námsgreinar og námsáfangar 

eru ekki markmið í sjálfu sér heldur hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi og ná 

markmiðum skólastarfsins” (2013, bls 13). Annað námsefni þarf því ekki að víkja fyrir áherslu 

á félags- og tilfinningahæfni heldur getur kennarinn stýrt því sjálfur hvaða áherslur hann 

velur – svo lengi sem hæfni- og matsviðmið séu til staðar. Í kaflanum um fagmennsku 

kennara segir: ,,Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. 

Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á 

kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita 

þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. 

Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir 

tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur 

og hvetjandi námsumhverfi” (2013, bls. 13). Hér er kveðið skýrt á um hlutverk kennara og 

þær áherslur sem þeir eiga að hafa.   

Samkvæmt Aðalnámskránni eru grunnþættir menntunnar: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þar 

segir að grunnþættirnir eigi að fléttast inn í allt skólastarf og endurspeglast í starfsháttum 

skólans, samskiptum og skólabrag. Þeir eigi aukinheldur að fléttast inn í námskrár á öllum 
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skólastigum, vinnubrögð kennara og koma fram í mati á skólastarfinu. Allir þessir 

grunnþættir geta fallið vel að áherslum sem tengjast félags- og tilfinningahæfni. Ennfremur 

segir í Aðalnámskránni að: ,,Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi 

umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir 

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

vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og 

annarra” (2014, bls. 23). Þarna er kveðið á um mörg lykilatriði í áherslum á félags- og 

tilfinningahæfni og ljóst að þær eiga vel heima í íslensku skólastarfi.  

Samkvæmt Aðalnámskrá gegnir skólinn lykilhlutverki í öllu forvarnarstarfi en þar segir:   

Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem 

markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir 

heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur 

á eigin tilfinningum og annarra. Skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk 

skóla þarf að vera meðvitað um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og geta 

nýtt sér áreiðanlegar upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á heilbrigði. Í skólum 

þarf að skapa börnum og ungmennum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Efla þarf 

færni þeirra í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, 

markmiðasetningu og streitustjórnun. Nauðsynlegt er að þau öðlist skilning á 

þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft á heilsu og líðan. 

Markmið þess er meðal annars að styðja börn og ungmenni svo að þau geti tekið 

upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum við eigið heilbrigði.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 23) 

Í ofangreindri tilvitnun úr aðalnámskrá koma fram tilteknir þættir og áherslur sem hægt er að 

tengja beint við SEL. Þá komust Lewis, Battistich og Schaps (1990) að því að forvarnir, sem 

leggja áherslu á þröngt svið vandamála, séu ekki vænlegar til árangurs. Því er mikilvægt að 

skoða marga ólíka þætti innan skólastarfsins. Þetta fellur vel að áherslum á félags- og 

tilfinningahæfni en með þeim áherslum væri kominn grunnur að öflugri forvarnarstefnu 

innan skólans. 

Þegar kemur að foreldrum og heimilisaðstæðum þá bendir Roffey (2011) á að oft sé 

hegðun barna eignuð þessum ytri þáttum. Sú eignun leysir þó engan vanda. 24 kennarar í 

grunnskóla voru spurðir hver helsta skýringin á slæmri hegðun nemenda væri og svöruðu 

þeir allir nema tveir að þar væri heimilisaðstæðum um að kenna. Þegar þessir sömu kennarar 

voru síðan spurðir hvernig þeir skýrðu jákvæða breytingu á hegðun nemenda þá nefndu þeir 
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allir þætti sem kennararnir höfðu stjórn á ‒ sérstaklega þegar þeir höfðu valið verkefni sem 

höfðu verið spennandi og krefjandi fyrir nemandann (Gray, Miller og Noakes, 2013).  

Að endingu er vert að skoða grunnskólalögin en þar má finna áherslur á félags- og 

tilfinningahæfni. Í fyrsta kafla, annarri grein um markmið grunnskóla segir: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

(Lög um grunnskóla. 91/2008, leturbr. höfundar) 

Höfundur hefur skáletrað og undirstrikað það sem á sérstaklega við um bæði þann jarðveg 

sem þarf fyrir SEL og áherslur. Margir hafa þó vitnað í aðra grein í grunnskólalögunum þar 

sem ábyrgðin er sett yfir á nemendur en þar segir í kaflanum um ,,ábyrgð nemenda” að: 

Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í öllu því 

sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum 

í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. 

(Lög um grunnskóla. 91/2008) 

Jafnvel þó svo að hér kveði skýrt á um ábyrgð nemenda og hvað þeim beri að gera þá leysir 

þetta ekki nein vandamál sem tengjast hegðun. Þeir einstaklingar sem sýna krefjandi hegðun 

og eru slakir í tilfinninga- og félagshæfni eru líklega ekki mikið að velta fyrir sér lögskýringum 

um ábyrgð á eigin hegðun. Lausnin felst því ekki í að vitna í lög og ætlast til að börn breyti 

hegðun sinni af löghlýðni einni saman. Hins vegar er rétt að taka það fram, til að fyrirbyggja 

allan misskilning, að hér er að sjálfsögðu ekki verið að leggja það til að gefa út þau skilaboð til 

barna að þau þurfi ekki að fara eftir lögum og reglum. Ábendingin snýr að því að tilvitnun í 

lög leysir ekki neinn vanda.    

1.5 Gömul saga og ný 

Áhersla á félags- og tilfinningaþætti er síður en svo ný af nálinni. Þessir þættir hafa verið til 

umfjöllunar í lífsleiknikennslu í skólum og þá sérstaklega eftir að Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin (WHO, 1993) fór að leggja áherslu á heilsueflandi þætti í 

grunnskólum og námsgrein sem stofnunin kallaði „Life skills“. Með nýrri Aðalnámskrá (2011) 

var lífsleiknin ekki lengur sér faggrein heldur gerð að hluta af samfélagsgreinum. 
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Hæfniviðmið tegnd lífsleikni voru því sett yfir í hæfniviðmið í samfélagsgreinum. Hvað sem 

því líður hefur verið litið á hana sem mikilvæga faggrein innan skólastarfsins. Í grein Aldísar 

Yngvadóttur (2010) kemur fram að viðhorf skólastjórnenda og kennara sé almennt jákvætt til 

lífsleiknikennslu. Aldís leggur áherslu á að til þess að slík kennsla skili árangri þurfi að vera 

sérstakur lífsleiknikennari sem sinni faginu. Eftir að rannsóknir sýndu fram á tengingu milli 

félags- og tilfinningahæfni þátta og námsárangurs hafa áherslur færst yfir á mikilvægi þeirra í 

öllu skólastarfi (Zins, Weissberg, Wang og Walberg, 2004). Í því felst að allt starfsfólk skólans 

sinni í raun lífsleiknikennslu og skólaumhverfið sé þannig úr garði gert að ákveðnar áherslur 

ráði ríkjum. Að mati höfundar er hér kominn kjarni málsins og því mikilvægt að skoða nánar 

hvernig slíkt umhverfi er uppbyggt. Hvaða þættir í almennri kennslu, í skólastarfinu og 

skólaumhverfinu skipta meginmáli í stað þess að skoða lífsleiknikennsluna sem slíka. 

Lífsleiknikennsla sem slík getur að sjálfsögðu hjálpað en hún getur ekki staðið ein og sér. 

Gallinn við að einblína á eina kennslugrein er að með því treysta aðrir kennarar ef til vill 

meira á það að lífsleiknikennarar sjái um þessi viðfangsefni og ekki sé þörf fyrir að aðrir 

blandi sér í það. Slíkt er hins vegar andstætt þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki aukinni 

áherslu á að efla tilfinninga- og félagshæfni. Aukin áhersla á í raun ekki að koma í staðinn 

fyrir annað nám eða að annað nám þurfi að víkja svo SEL nái fram að ganga (Roffey, 2018; 

Durlak o.fl. 2017). Meginhugmyndin er að byggja skólastarfið upp í heild sinni þannig að það 

allt einkennist af áherslu á tilfinninga- og félagslegu þættina og allt starfsfólk sé meðvitað um 

mikilvægi þeirra.  

1.6 SEL og skólastarf á Íslandi  

Þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir sýni ótvíræðan ávinning af því fyrir skólastarfið að leggja 

áherslu á að efla og þroska félags- og tilfinningahæfni, bendir margt til þess að skólastarf á 

Íslandi sé ekki komið mjög langt í þessum efnum. Í skýrslu Embætti landlæknis (2019) um 

stöðu geðræktar, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólastarfi kom fram að efla 

mætti markvissa kennslu í félags- og tilfinningahæfni. Þá kom einnig fram í sömu skýrslu að 

minna en helmingur grunnskóla vann eftir heildstæðri áætlun um kennslu hegðunar-, félags- 

og tilfinningafærni og skilgreind markmið fyrir slíka kennslu í skólanámskrá komu fram í 

minna en þriðjungi skólanna (Embætti landlæknis, 2019). Ýmis verkefni hafa þó verið að 

ryðja sér til rúms og má þar til dæmis nefna UPRIGHT verkefnið sem er stýrt af Önnu Sigríði 

Ólafsdóttur, prófessor við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda við Menntavísindasvið. 

Þar er markmiðið að þróa og bæta námsumhverfi sem stuðlar að aukinni vellíðun og seiglu 

íslenskra ungmenna (Háskóli Íslands, e.d.). En hvað með skólastarfið sjálft? Vissulega má 

ætla að margir áhugasamir kennarar séu að sinna viðfangsefnum af þessu tagi en engu að 
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síður er ástæða til að spyrja hvað komi í veg fyrir að þessir þættir séu ekki stærri hluti af 

skólastarfinu?  

1.6.1 Áhersla á kjarnafögin  

Að mati höfundar er það skýrasta birtingarmynd þess hversu stutt við erum komin, hversu 

ríka áherslu framhaldsskólarnir leggja á svokallaðar kjarnagreinar við val á nemendum í 

skólana og vægi þeirra í Aðalnámskrá. Með þessar áherslur í huga, er óhjákvæmilegt að 

áherslur í kennslu verða meiri á þessar greinar og tíminn sem fer í viðfangsefni tengdum 

félags- og tilfinningahæfni verður minni. Það er jafnframt eðlilegt að álykta að þessar 

aðstæður leiði til þess þegar kemur að því að forgangsraða fjármagni eða tíma, að nám í 

kjarnagreinum njóti forgangs umfram önnur en engu síður mikilvæg viðfangsefni í 

skólastarfinu.  

Það er hins vegar mikilvægt að hafa það í huga, eins og bent hefur verið á, að þrátt fyrir 

að innbyrðis vægi þessara þátta myndu breytast með aukinni áherslu á að efla tilfinninga- og 

félagshæfni er það til lítils ef skóla- og/eða námsumhverfið er ekki vel til þess fallið. Þarna 

þurfa bæði kennarar og skólastjórnendur að vera meðvitaðir um þá grundvallarþætti sem 

geta haft áhrif á það að starfsfólk skólanna sé tilbúið að tileinka sér breytingar og þá nálgun 

sem þessar áherslur hafa í för með sér.  

Þegar leitað er svara við spurningunni hvers vegna svo treglega gengur að innleiða þessa 

nýju starfshætti þrátt fyrir augljósa kosti, þarf að líta til mannlegrar hugsunar engu síður en 

aðstæðna. Eitt af því sem talin hefur verið mikilvæg ástæða fyrir andstöðu við breytingar er 

það sem kallað hefur verið sjálfsþjónustuskekkjan (e. self-serving bias) og flokkast undir 

hugsanavillu (e. cognitive bias). Skýringin á þessu fyrirbæri er talin vera sú að einstaklingar 

séu einfaldlega að verja sjálfsmynd sína þegar þeir tregðast við að innleiða nýjungar sem 

krefjast breyttra viðhorfa og hegðunar (Hogg og Vaughan, 2002). Þetta má auðveldlega 

heimfæra yfir á kennarastarfið og ástæðuna fyrir því að illa gengur að innleiða áherslur sem 

tengjast þessum þáttum. Ætla má að samkvæmt þessu telji flestir sig búa yfir þeim 

eiginleikum sem „góður kennari“ þarf að hafa og vera í góðum tengslum við nemendur sína. 

Flestir munu vera á þeirri skoðun að þeir séu að sinna starfi sínu með ágætum. Þeir hinir 

sömu kunna að vera á þeirri skoðun að breytinga sé þörf, en telja út frá 

sjálfsþjónustuskekkjunni, að aðrir þurfi frekar á því að halda að vinna í þessum þáttum. Hugsi 

allir með þessum hætti er ljóst að engar breytingar verða að veruleika. Að mati höfundar 

kemur þetta skýrt fram í umræðu um nýja kennsluhætti eða aukið lýðræði hjá börnum. Þrátt 

fyrir miklar umræður um mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta eða þess að leyfa börnum að 

taka þátt í að móta skólastarfið er ekki að sjá að það hafi skilað sér í skólakerfið og þá sér í 

lagi í hinum bóklegu greinum. Í grein Birnu Sigurjónsdóttur (2015) um kennsluhætti í 
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grunnskólum Reykjavíkur kom þetta skýrt fram. Eftir að hafa skoðað niðurstöður ytra mats 

kom í ljós að í langflestum tilvikum var kennarinn í aðalhlutverki og nemendur viðtakendur 

þess náms sem kennarar lögðu fram. Mjög lítið fór fyrir sjálfstæði í verkefnavinnu, samvinnu 

nemenda, vali nemenda á námsefni og heilt yfir fjölbreyttum kennsluháttum.      

Til eru mun fleiri hugsanaskekkjur en hér eru taldar upp. Ein af þeim er til dæmis 

staðfestingarskekkjan (e. confirmation bias) þar sem fólk man frekar eftir upplýsingum sem 

styðja skoðun þeirra og trú (Hogg og Vaughan, 2002). Hér þurfa stjórnendur og þeir sem hafa 

það hlutverk að móta stefnur og innleiða að hafa þessar skekkjur sérstaklega í huga– bæði 

hjá starfsfólki og þeim sjálfum. Við nánari umhugsun mætti eflaust færa rök fyrir því að 

lausnin við mörgum vandamálum í skólakerfinu væri að leita leiða til að hafa áhrif á innri 

sannfæringu starfsfólks um ríkjandi veruleika, m.a. til þess að mæta innbyggðum 

hugsanaskekkjum. Eðlilegt er að ætla að þær hafi mikil áhrif þegar kemur að andstöðu gegn 

nýjum aðferðum, stefnum, viðhorfum og sjónarmiðum sem orsakast af því að starfsmenn 

eru ósjálfrátt að vernda sjálfsmynd sína og telja sig ekki þurfa að breyta neinu út frá þeim 

veruleika sem þeir skynja um ágæti eigin starfa.     

1.7 Rannsóknarspurningar og markmið ritgerðar 

Hér hefur verið farið yfir ýmis vandamál í skólakerfinu sem snúa að tilfinninga- og 

félagslegum þáttum. Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mikilvægi þessara þátta verður ekki 

séð að þessi viðfangsefni hafi verið fyrirferðamikil í námi barna hér á landi. Hér verður því 

leitast við að varpa ljósi á eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1.7.1 Rannsóknarspurningar:  

• Hvað má ráða af rannsóknum um hvaða leiðir eru árangursríkastar til að efla félags- og 

tilfinningahæfni? 

• Hvaða þættir þurfa að vera til staðar í skólastarfinu og skólaumhverfinu svo áherslur á 

félags- og tilfinningahæfni skili sem mestum árangri?  

• Hvernig geta áherslur á að efla félags- og tilfinningahæfni nýst við að takast á við og 

fyrirbyggja krefjandi hegðun? 

Markmið höfundar er að þessi ritgerð hafi hagnýtt gildi og stuðli að því að kennarar og 

starfsfólk skóla átti sig betur á því hversu mikilvægt það er að leggja áherslu á félags- og 

tilfinningahæfni nemenda og hvernig haga megi skólastarfi þannig að hægt sé að ná sem 

mestum árangri á þessu sviði. 

Það er von höfundar, að þær leiðir sem bent verður á muni nýtast starfsfólki skóla við að 

innleiða og taka fyrstu skrefin í að kenna og þjálfa nemendur í þessum hæfniþáttum. Miðað 

við þann mikla ávinning sem rannsóknir hafa sýnt að áherslur á tilfinninga- og félagshæfni 

hafa í för með sér, er ljóst að þetta getur ekki einungis skipt sköpum fyrir nemendur og aukið 
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farsæld þeirra, heldur einnig gagnast kennurum og haft gríðarlega jákvæð áhrif inn í allt 

skólastarf.  



28 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þessi kafli skiptist í nokkra undirkafla. Í fyrsta kafla er fjallað um félags- og tilfinningahæfni og 

efnið tengt rannsóknum. Sérstaklega verður vikið að skýrslum CASEL samtakanna, sem og að 

öðrum rannsóknum á sviðinu sem sýna að rétt sé að leggja aukna áherslu á félags- og 

tilfinningahæfni nemenda. Þá verður einnig gerð grein fyrir þeim hæfniflokkum sem CASEL 

samtökin hafa lagt fram. 

Í öðrum kafla er kafað dýpra í þær kenningar sem liggja að baki SEL og þá hæfniþætti sem 

liggja til grundvallar. Þá eru reifaðar helstu kenningar sem tengjast velferð einstaklinga og 

skoðað hvernig þær styðja við SEL. 

Í þriðja kaflanum verður fjallað um hvernig félags- og tilfinningahæfni getur fyrirbyggt og 

hjálpað til við úrvinnslu krefjandi hegðunarvandamála. Þá verður fjallað um ýmis úrræði sem 

hafa verið í boði og gagnsemi þeirra sett í samhengi við ritgerðarefnið. Skoðaðar verða 

rannsóknir sem tengjast styrkleikum einstaklinga, mikilvægi þeirra og hvernig hægt er að 

vinna með þá í skólastarfi (e. strength based approach).6 

Í þeim fjórða verða núverandi úrræði við krefjandi hegðun skoðuð sérstaklega og að 

hvaða leyti þau falla að SEL. Leitast verður við að varpa ljósi á hvaða vankantar geta fylgt 

hefðbundnum agakerfum og hvernig áhersla á félags- og tilfinningalega þætti getur nýst 

betur.  

Í fimmta kaflanum verður fjallað um þá gagnrýni sem þessar kenningar hafa fengið og 

hvaða þætti ber að hafa í huga.   

Í lokin verða síðan helstu atriði dregin saman.    

2.1 Hvað felst í áherslum á félags- og tilfinningahæfni (SEL) ? 

Rannsóknarsvið SEL skarast talsvert við svið innan sálfræðinnar sem kallast jákvæð sálfræði 

(e. positive psychology)  (Weissberg o.fl., 2015). Jákvæð sálfræði snýst um að skoða frekar 

hvernig hægt er auka velferð (e. well-being) einstaklinga með áherslu á jákvæða þætti í 

þeirra fari í stað þess að skoða einungis hvernig hægt er að „laga” það sem er hamlandi og 

neikvætt. Þeir sem aðhyllast jákvæða sálfræði leggja því meira upp úr því að skoða hvað sé 

hið góða líf og hvernig hægt sé að hámarka lífsgæði og velferð (Gleitman, Fridlund og 

Reisberg, 2004). Þó svo hugmyndir um að skoða jákvæða þætti hafi komið fyrr þá má segja 

að upphafsmenn jákvæðrar sálfræði hafi verið þeir Martin Seligman og Mihaly 

 
6 Nálgun út frá styrkleikum (e. strenght based approach) kemur úr jákvæðri sálfræði þar sem áherslan er lögð á 
að skoða styrkleika og jákvæða þætti hjá einstaklingum í stað veikleika og neikvæða þætti (Seligman og 
Csikszentmihalyi, 2014). 
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Csikszentmihalyi sem fóru markvisst að skoða þætti sem þóttu auka farsæld og velferð fólks 

(Seligman og Csikszentmihalyi, 2014).  

Pollard og Lee (2003) tóku saman skilgreiningar á velferð í yfirlitsgrein sinni og skilgreina 

hana sem „hugsmíð á mörgum ásum eða víddum sem fela í sér sálfræðilega, líkamlega og 

félagslega þætti”. Velferð sé því ekki eitthvað eitt, heldur sé mikilvægt að taka inn alla þessa 

þætti þegar meta og mæla eigi velferð einstaklinga. Sem dæmi um mikilvæga þætti sem 

tengjast velferð má nefna sjálfsákvörðun (e. self-determination), þrautseigju (e. grit), trú á 

eigin getu (e. self-efficacy) og sjálfstjórn (e. self-control) svo eitthvað sé nefnt (Gleitman, 

2004). Ekki hefur farið mikið fyrir velferðarhugtakinu í íslensku skólakerfi en það hefur þó 

verið að ryðja sér til rúms og eru margir farnir að tala um velferðarkennslu og 

velferðarkennara (Elín Matthildur Kristjánsdóttir, 2019). Þá benda Pollard og Lee (2003) á 

gagnrýni sem velferðarhugtakið hefur fengið, m.a. fyrir það hversu vandasamt getur verið að 

mæla velferðina á fleiri en einum ás í einu og hve skilgreiningar geta verið óljósar, sem hefur 

áhrif á réttmæti mælitækjanna. Við þetta má bæta að um fylgnirannsóknir er yfirleitt að 

ræða og því erfitt að segja til um beint orsakasamhengi. Þá þykir mörgum skjóta skökku við 

hvað velferðarhugtakið hefur verið notað mikið til að sýna fram á hversu vel það virkar á 

neikvæða þætti eins og kvíða eða þunglyndi í stað þess að sýna hvernig það eykur styrkleika. 

Margir hafa því bent á að þetta geti hvatt enn frekar óbeint til rannsókna sem beinast fyrst 

og fremst að veikleikum í stað þess að horfa á styrkleika (Pollard og Lee, 2003). Af þessu má 

álykta að velferðarhugtakið sé því ef til vill ekki nógu lýsandi eða skýrt til að spá fyrir um 

hegðun, heldur virki frekar eins og yfirheiti þar sem margir þættir koma við sögu ‒ ef til vill 

svipað og hugtakið sjálfstraust, sem einnig hefur verið gagnrýnt fyrir óljósa merkingu (sjá til 

dæmis Bushman og Baumeister, 1998 eða Hogg og Vaughan, 2002).    

Það má segja að til skamms tíma hafi skólakerfið snúist fyrst og fremst um áherslu á 

þekkingu og hæfni. Þessir tveir þættir þóttu skipta mestu máli og voru megintilgangurinn 

með menntun. Á seinni árum hafa rannsóknir sýnt að áhersla á tilfinninga- og félagshæfni sé 

ekki síður mikilvæg og það sem meira er ‒ geti hreinlega verið forsenda þess að ná árangri í 

þekkingu og leikni (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor og Schellinger, 2011). Þá skipta fleiri 

þættir máli í lífinu en einungis námsárangur og virðist áhersla á félags- og tilfinningahæfni 

vera alveg jafn mikilvæg og akademísk og hugræn hæfni (Swartz, 2017). Roffey (2011) heldur 

því fram að ef þú hefur ekki lært að takast á við áskoranir, fást við eigin líðan eða viðhalda 

góðum samböndum þá er mun erfiðara fyrir þig að ná árangri í lífinu. Hún ásamt fleirum 

leggur því ríka áherslu á mikilvægi þess að skólar fari að nálgast nám heildrænna en áður og 

áherslan verði á fleiri þætti en þekkingu og beitingu hennar (Zins, Weissberg, Wang og 

Walberg, 2004; CASEL, 2013).  
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CASEL samtökin (2007) skilgreina tilfinninga- og félagshæfni (SEL) sem „ferli til að hjálpa 

börnum og fullorðnum að þróa með sér grunnhæfni í þáttum sem hjálpa þeim að blómstra 

og njóta velfarnaðar í lífinu.“ Í SEL er lögð áhersla á að kenna og þjálfa þá hæfni sem 

rannsóknir sýna að allir þurfa ‒ bæði til að takast á við sjálfan sig og ekki síður til að fóta sig í 

félagslegum aðstæðum á árangursríkan hátt með jákvæð gildi að leiðarljósi.  

Í einu af þeim ritum sem CASEL (2013) hefur gefið út er fjallað ítarlega um mikilvægi þess 

að leggja áherslu á félags- og tilfinningahæfni. Lykiláherslur SEL byggja á þeim grunni að 

bestu námsaðstæðurnar séu í umhyggjusömu og hvetjandi umhverfi þar sem mikið er lagt 

upp úr góðum samböndum nemenda og kennara. Námið er krefjandi og nemendur sjá 

skýran tilgang með því námsefni sem lagt er á borð fyrir þá. Félags- og tilfinningahæfni er 

þannig nauðsynlegur þáttur í að byggja upp góða nemendur ásamt því að hafa mikið 

forvarnargildi. 

Í leiðarvísinum stendur enn fremur að SEL byggi á fimm þáttum sem tengjast hugrænum, 

hegðunar og tilfinningalegum hæfniþáttum. Þetta er í raun sú lykilhæfni sem SEL gengur út 

á. Þættirnir eru sjálfsvitund (e. self-awareness), sjálfstjórn (e. self-management), félagsvitund 

(e. social awareness), félagsfærni (e. relationship skills) 7 og skynsemi (e. responsible decision 

making). 8 Nánar verður fjallað um þessa þætti síðar.  

2.1.1 Markmið SEL 

Samkvæmt CASEL samtökunum og fleirum (CASEL, 2013; Durlak o.fl., 2017) eru markmið SEL 

í grunninn tvíþætt. Það er annars vegar að þjálfa nemendur í þessum fimm hæfniþáttum og 

hins vegar að bæta viðhorf og skoðanir nemenda gagnvart þeim sjálfum, öðrum og 

skólanum. Þessir þættir eru ekki úr lausu lofti gripnir heldur byggja þeir á fræðilegum grunni 

og rannsóknum sem sýnt hafa fram á gagnsemina við að efla þá. Sýnt hefur verið fram á 

bættan námsárangur, betri aðlögunarhæfni í ólíkum aðstæðum, bætt samskipti og sambönd 

nemenda ásamt því að minnka hegðunarvandamál eins og kom fram í rannsókn Payton og 

félaga (2008). Þeir tóku saman og greindu þrjár stórar yfirlitsrannsóknir sem skoðuðu áhrif 

SEL verkefna (e. programs) á grunnskóla- og leikskólabörn. Saman voru þetta um 317 

rannsóknir sem alls náðu til um 324.303 barna. Niðurstöður þeirra voru eftirfarandi:  

• Nemendur náðu töluvert betri námsárangri. 

• Nemendur bættu sig í félags- og tilfinningahæfni og sýndu það vel þegar þeir voru 

prófaðir sérstaklega í þeirri hæfni.  

 
7 Hér væri einnig hægt að þýða „relationship skills“ sem hæfni í samböndum en höfundi finnst „félagsfærni“ 
vera í raun meira lýsandi og heppilegra orð þar sem félagsfærnin gengur út á að hafa þá færni sem til þarf til að 
viðhalda og halda uppi góðum samböndum.  
8 Hér væri líka hægt að þýða „responsible decision making“ sem „skynsöm ákvarðanataka“ en „skynsemi“ þýðir 
í raun það sama og er því heppilegra, þjálla orð að mati höfundar.  
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• Félagsleg hegðun varð betri svo sem samvinna við aðra og að vinna með öðrum í hópi. 

Ýgi/árásargirni (e.aggression) og sundrung varð minni.  

• Nemendum leið betur með sig sjálfa, horfðu jákvæðari augum á skólann og aðra 

samnemendur.  

• Kvíði og þunglyndi minnkaði meðal nemenda.  

Þá tóku þeir einnig eftir því að bestur árangur náðist þegar kennararnir sjálfir innleiddu 

verkefnið í stað þess að fá utanaðkomandi sérfræðinga.   

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi SEL. Nemendur sýndu til dæmis mun meiri 

áhuga í kennslustundum, náðu dýpri tengingu við skólann sinn, eyddu meiri tíma í verkefni 

tengd skólanum og sýndu bætta hegðun í kennslustundum (Durlak, Weissberg, Dymnicki, 

Taylor og Schellinger, 2011; McKown, 2017). Í einni rannsókn kom fram að til skamms tíma 

upplifðu kennararnir aukið álag við innleiðinguna en til lengri tíma, þegar kennarar voru 

búnir að ná tökum á því að kenna hæfnina, þá upplifðu kennarar minna álag en áður, fannst 

kennslan skila meiru og voru mun ánægðari í starfi (Collie, Shapka og Perry, 2012). Þetta 

hefur ekki einungis áhrif í kennslustofunni heldur sýndu rannsóknir að þeir nemendur sem 

höfðu farið í gegnum SEL áherslurnar sýndu mun betri hegðun en áður (Durlak o.fl., 2011). 

Þar má nefna atriði eins og að fara eftir fyrirmælum, minni truflun í tíma og færri tilvísanir til 

skólastjórnenda. Í þeim skólum þar sem sérstök áhersla var lögð á sálfræðilegar, líkamlegar 

og námslegar þarfir einstaklinga náðist mun betri námsárangur hjá nemendum. Auk þess 

kom fram að í sömu skólum var mun minni tíma eytt í alvarleg, hegðunartengd vandamál 

(Elliott og Kushner, 2011). Þá er áhugavert að skoða hvernig þetta hefur áhrif á fjárhagslega 

þætti innan skólanna. Eftir kostnaðar- og ábatagreiningu (e. cost-benefit analysis) komust 

Belfield o.fl. (2015) að því að SEL áherslurnar skiluðu til baka 11 dollurum fyrir hvern dollara 

sem fór í að innleiða SEL. Í greiningu sinni skoðuðu þeir meðal annars jákvæð áhrif SEL á 

árásargirni, vímuefnanotkun, áhættuhegðun, þunglyndi og kvíða. Jákvæðu áhrifin sem 

áherslurnar höfðu á þessa þætti skiluðu sér bæði fjárhagslega og tímanlega margfalt til baka.    

Áhrifin sem SEL kennslan hefur á börnin eru ótvíræð. Einkunnir nemenda í þeim skólum 

sem lögðu ríka áherslu á SEL hæfniþættina fengu að meðaltali um 11 hundraðshlutum (e. 

percentile) hærri einkunnir en þeir sem ekki höfðu farið í gegnum SEL kennslu (Durlak o.fl., 

2011). Þá þóttu þeir bekkir þar sem sérstök áhersla var lögð á tilfinningalegan stuðning henta 

mjög vel fyrir einstaklinga sem höfðu ekki þá tilfinningalegu hæfni og sjálfstjórn sem þarf til 

að fóta sig í hefðbundnu bekkjarfyrirkomulagi (Rudasil, Gallagher og White, 2010).   

En hvað með langtímaáhrif? Hvernig getur SEL gagnast nemendum í áframhaldanandi 

námi? Í einni rannsókn kom fram að félags- og tilfinningahæfni í leikskóla spáði vel fyrir um 

hvernig einstaklingar myndu standa sig í námi og vinnu, ásamt því hverjir væru líklegri til að 

leiðast út í glæpi (Jones, Greenberg og Crowley, 2015). Í þessari rannsókn fylgdust 
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leikskólakennarar með nemendum sínum og mátu tilfinninga- og félagshæfni þeirra. 19 árum 

síðar skoðuðu rannsóknaraðilar sömu einstaklinga þegar þeir voru orðnir 25 ára gamlir. Í ljós 

kom að þeir einstaklingar sem sýndu meiri félagslega hæfni í leikskóla voru líklegri til að klára 

háskóla, fá vinnu og vera ekki handteknir fyrir glæpsamlega hegðun. Þá hefur verið sýnt fram 

á að nemendur með mikla trú á eigin getu og góða sjálfsvitund þóttu eiga auðveldara með að 

aðlagast nýju námsumhverfi í menntaskólum og háskólum heldur en nemendur sem ekki 

höfðu þessa eiginleika (Ramos-Sanchez og Nichols, 2011). Þetta hefur einnig verið sýnt fram 

á í rannsóknum sem fjallað var um hér að framan.   

Hér hefur aðeins verið gerð grein fyrir broti af þeim rannsóknum sem liggja að baki SEL. 

Þegar þetta er skrifað eru um 500 rannsóknir af ólíkum toga sem liggja að baki ýmiskonar 

tilfinninga- og félagsnámsáherslum (Durlak o.fl., 2017). En þær rannsóknir sem vitnað hefur 

verið í hér að framan ættu þó að gefa ágætis vísbendingu um gagnsemi þess að leggja 

áherslu á félags- og tilfinningahæfni. Nú skal kafað aðeins dýpra þá fimm hæfniþætti sem 

einkenna SEL.  

2.1.2 Kenningarlegur bakgrunnur SEL  

Eins og fram hefur komið er ein af megináherslum þeirra sem hafa verið leiðandi á sviði SEL 

að félags- og tilfinningahæfni byggi á sterkum fræðilegum grunni (CASEL, 2013; Weissberg, 

Durlak, Domitrovich og Gullotta, 2015). Stuðst hefur verið við kenningar sem þykja styðja vel 

við hæfniþættina og mikilvægi þess að efla þá. Fyrst verður farið yfir kenningar sem snúa að 

grunnhugmyndunum á bak við SEL. Síðar verður vikið nánar að fræðilegum bakgrunni 

hæfniþáttanna sjálfra.  

Kenningin um félagsnám (e. social learning theory) er grundvallarþáttur í áherslum SEL. 

Hún kveður á um að félagslegir þættir svo sem fyrirmyndir (e. role modeling), munnleg 

fyrirmæli (e. verbal instructions) og markviss endurgjöf og stuðningur (e. supervised 

feedback and support) hafi mikil áhrif á að móta nýja hegðun (Bandura, Adams og Beyer, 

1977). Þessi kenning er auk þess mjög mikilvæg fyrir þær sakir að hún styður þá hugmynd að 

kennarar og annað starfsfólk geti haft mikil áhrif á þroska nemenda og að móta hegðun 

þeirra. Hún er ein af meginforsendunum að hægt sé að þjálfa félags- og tilfinningahæfnina 

bæði beint og óbeint í skólastarfinu (Bracket o.fl., 2017). Því er ekki einungis mikilvægt að 

kenna starfsfólki að þjálfa þessa hæfni hjá nemendum heldur einnig að starfsfólk tileinki sér 

markvisst ákveðin viðbrögð og nálgun þegar kemur að krefjandi einstaklingum (Greenberg 

o.fl., 2003). Börnin taka eftir því hvernig fullorðna fólkið tekst á við ákveðin vandamál og 

bregst við í ákveðnum aðstæðum. Börnin herma eftir og taka á endanum upp sömu hegðun 

og það sýndi. Þarna er einnig átt við hvernig fullorðnir takast á við neikvæðar tilfinningar eins 

og reiði, þolinmæði eða streitu ásamt því hvernig þeir haga sér í félagslegum aðstæðum 
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(Bracket o.fl, 2017). Það getur þannig verið flókið fyrir kennara sem bregst illa við eigin 

mistökum að kenna börnum að það sé í lagi að gera mistök. Þessi kenning er því einn 

grundvallarþáttur í SEL og hefur að gera með allt skólaumhverfið.   

Aðrar kenningar sem tengjast því hvernig börn læra eru kenningar um úrvinnslu 

upplýsinga og áreita (e. information processing theories) en þær eru einnig mikilvægur 

hlekkur í SEL. Þær kenningar urðu til úr gögnum sem sýndu að við getum skynjað, móttekið 

og notað upplýsingar ólíkt eftir því hvernig þær eru settar fram (Brackett o.fl, 2017). Þær 

kenningar hafa síðan verið útfærðar yfir í upplýsingakenningar sem tengjast félagslegum 

þáttum (e. social information-processing). Í þeim kenningum er fjallað um hvernig félagsleg 

vísbendi (e. social cues) geta haft áhrif á það hvernig börn túlka félagslegar aðstæður og taka 

ákvarðanir sem byggjast á fyrri reynslu, hvaða útkomu þau búast við og hversu mikið þau 

trúa á sig sjálf (e. self-efficacy) (Crick og Dodge, 1994). Barn sem hefur til dæmis orðið fyrir 

einelti eða orðið fyrir ofbeldi heima fyrir gæti mistúlkað eðlileg félagsleg viðbrögð 

samnemenda og brugðist illa við vægu áreiti. Það verður síðan til þess að barnið ýtir fólki frá 

sér og lendir aftur í vítahring.     

Eitt af markmiðum SEL er að hafa jákvæð áhrif á hegðun bæði hjá nemendum og hjá 

fullorðnum eða öllu heldur því félagslega umhverfi sem skólinn byggist á og er mótaður af 

fullorðnum. Þarna má nefna eflingu lærdómsumhverfis sem byggist á heildrænni nálgun í 

vinnu með nemendum (e. whole child approach). Í því felst að horfa ekki aðeins á 

námsárangur heldur gæta þess einnig að félags- og tilfinningalegum þörfum sé mætt. Með 

því er átt við að byggja upp góð sambönd við nemendur, hafa námið krefjandi og áhugavert, 

þjálfa nemendur í að vera virkir samfélagsþegnar, gefa af sér og vinna vel með öðrum ásamt 

því að huga að velferð og líkamlegri heilsu. Kenningar sem skoða hegðunarbreytingar (e. 

behavior change theories) eru því mjög mikilvægar fyrir SEL. Þær geta sagt til um hvernig 

auka megi áhugahvöt nemenda og hvað hafi áhrif á hegðun þeirra (Brackett o.fl., 2017). 

Önnur mikilvæg kenning sem liggur að baki SEL er sjálfsákvörðunarkenningin (e. self-

determination theory) sem var sett fram af Ryan og Deci (2020). Hún gengur út á það að 

áhugahvöt (e. motivation) fólks snúist fyrst og fremst um að mæta þörfum sem tengjast 

hæfni (e. competence), sjálfræði (e. autonomny) og tengingu við aðra (e. relatedness). 

Hæfniþátturinn snýst um að viðkomandi finni fyrir hæfni til að ná árangri í ólíkum aðstæðum. 

Sjálfræðisþátturinn gengur út á að viðkomandi upplifi stjórn á umhverfi og eigin hegðun – að 

hegðun sé háð eigin vali og ákvörðun. Að lokum er það síðan þörfin fyrir tengingu sem snýr 

að þeirri velferð sem þú öðlast þegar þú tekur virkan þátt í félagslegum heimi (e. social 

world). Þessi kenning útskýrir meðal annars af hverju ekki er vænlegt að skikka fólk til að 

gera það sem það vill ekki gera því með því skortir innri hvatningu (e. intrinsic motivation) 

sem er svo mikilvæg til að efla áhugahvöt fólks. Þessi kenning hefur verið mikið rannsökuð en 
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þó ekki á Íslandi. Sú sem hefur rannsakað þetta einna mest hér á landi er Ingibjörg Kaldalóns 

(2015) en hún fjallaði um sjálfræði nemenda í íslenskum skólum í doktorsverkefni sínu. Þar 

komst hún að því að stuðningur við sjálfræði nemenda í íslenskum skólum var víða frekar lítill 

og ekki í samræmi við það sem Aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalög og alþjóðasamþykktir 

kveða á um. Þá staðfesti rannsókn hennar einnig tengsl milli sjálfræðis og velfarnaðar. Þessi 

kenning þykir renna stoðum undir mikilvægi þess áhersluþáttar SEL að kennarar myndi gott 

samband við nemendur sína. Með góðu sambandi við nemendur er meðal annars verið að 

uppfylla þörf nemenda sem snýr að traustu sambandi við aðra (e. relatedness). Í traustu 

sambandi myndast stuðningur við sjálfræði nemenda sem verður til þess að þeir upplifa 

traust í sinn garð. Það verður síðan til þess að áhugai þeirra á skólastarfinu eykst (Williford og 

Wolcott, 2015).      

Að lokum skal horft til kenninga er snúa að vistfræði (e. ecological system theories) en 

þær ganga út á að skoða það umhverfi sem einstaklingar eru í og hvernig það hefur áhrif á þá 

(Brackett, Elbertson og Rivers, 2017). Það er einnig grundvallarþáttur í SEL. Umhverfið er 

gríðarlega mikilvæg breyta þegar kemur að þroska og þróun einstaklinga. Einkennandi þættir 

í umhverfi einstaklinga ‒ hvort sem um er að ræða skólann, heimilið eða tómstundir er 

gríðarlega stór áhrifaþáttur í lífi einstaklinga (Bronfenbrenner og Morris, 1998; Tseng og 

Seidman, 2007). Eitt af því sem hefur verið mikið skoðað í vistfræðilegu samhengi er 

félagslegi þátturinn og mikilvægi hans í lífi einstaklinga. Þeir Tseng og Seidman (2007) hafa til 

að mynda bent á það að þegar skoðaðar eru rannsóknir á bekkjarstærðum þá virðist það 

hafa mikil áhrif á bæði líðan, hegðun og námsárangur nemenda. Þessir þættir þróast í 

jákvæðari átt eftir því sem bekkjardeildir minnka. Skýringin er talin felast í því að kennarinn 

hefur meiri tíma fyrir hvern nemanda og nemendur hafa betra aðgengi að kennaranum. Það 

leiðir af sér að samband kennara og nemenda verður betra og styrkir því félagslegt umhverfi 

nemandans. Í annarri rannsókn kom fram að þegar vistheimili fyrir börn með krefjandi 

hegðun fóru að leggja meiri áherslu á að búa til gott umhverfi fyrir einstaklinginn útfrá 

vistfræðilegum þáttum í staðinn fyrir reyna að stýra og „laga“ hegðun þeirra þá batnaði 

sambandið við starfsfólkið til muna og minnkaði álag á báða aðila (Izzo o.fl., 2016). Þetta er 

hægt að yfirfæra yfir á skólastarfið. Með því að byggja upp umhverfi þar sem mikil áhersla er 

lögð á að mynda gott samband við nemendur eflist tenging nemenda við skólann. Álag á 

kennara minnkar, starfið verður meira gefandi og nemandanum líður betur. Þannig geta 

vistfræðileg viðhorf gagnast vel.   

Þessar kenningar eru allar grundvallarkenningar þegar kemur að því að fjalla um 

mikilvægi SEL í skólastarfi (Weissberg, Durlak, Domitrovich og Gullotta, 2015). Það er því 

mikilvægt að hafa þær til hliðsjónar þegar fjallað er um hæfniþættina fimm (SEL core 

competencies) sem verður vikið að í næsta kafla.     
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2.1.3 Hæfniþættirnir fimm 

Eins og fram hefur komið hafa CASEL samtökin sett fram ákveðna beinagrind (e. framework) 

sem byggist bæði á rannsóknum og á gögnum sem hafa áhrif á og bæta hæfni í félagslegum, 

tilfinningalegum og námslegum þáttum (Meyers o.fl., væntanlegt; Zins, Weissberg, Wang, og 

Walberg, 2004). Til að gera hlutina einfaldari og aðgengilegri hafa verið skilgreindir fimm 

lykilhæfniþættir sem einkenna áherslur SEL. Jennifer Rogers setur þá fram með skýrum hætti 

í bók sinni (2019) og verður stuðst við þær skilgreiningar hér. Hæfniþættirnir eru 

eftirfarandi:   

Sjálfsþekking (e. self-awareness)  

Hæfni einstaklinga til að greina eigin tilfinningar og annarra, greina eigin styrkleika og 

hvernig þeir nýtast í ólíkum aðstæðum, sjálfsöryggi og trú þeirra á eigin getu.  

Sjálfstjórn (e. self-management) 

Hæfni einstaklinga til að stýra eigin tilfinningum, takast á við álag, efla sína eigin áhugahvöt 

ásamt þeim sjálfsaga sem þarf til að ná bæði langtíma og skammtíma markmiðum.  

Félagsvitund (e. social-awareness) 

Hæfni einstaklinga til að setja sig í spor annarra, sýna samkennd, fagna fjölbreytileika og bera 

virðingu fyrir náunganum, ásamt því að þekkja, skynja og skilja félagsleg norm í ólíkum 

aðstæðum.  

Félagsfærni (e. relationship skills) 

Hæfni einstaklinga til að eiga í góðum samskiptum við aðra, nálgast aðra félagslega, byggja 

upp og viðhalda samböndum, vinna með öðrum, leysa ágreining og biðja um hjálp.  

Skynsemi (e. responsible decision making) 

Hæfni einstaklinga til að greina vandamál og leysa þau, meta útkomu lausna, spegla eigin 

ákvarðanir, ásamt því að taka persónulega og siðferðislega ábyrgð á öryggi og heilsu þeirra 

sjálfra og annarra.  

Þessir fimm þættir skora hæst í þeim rannsóknum sem liggja að baki og þykja best til þess 

fallnir til þess að auka farsæld og velferð nemenda samkvæmt ákveðnum kenningum, eins og 

greint hefur verið frá hér að framan. Rogers (2019) bendir einnig á tvo aðra þætti sem hafa 

komið við sögu og tengjast þessum fimm þáttum beint – það eru: mannkostir (e. character)9  

og hugarfar (e. mindset). Mannkostir eru ákveðin manngildi sem þarf til að skilja og vera 

umhugað um ákveðna siðferðislega þætti (má þar nefna virðingu, réttlæti, virðingu fyrir 

öðrum og borgaravitund) ásamt því að vilja ávalt vinna markvisst að því að vera besta 

 
9 Sjá einnig kafla 2.1.10 um styrkleika.  
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útgáfan af sjálfum sér. Hugarfarið snýst svo um viðhorf og skoðanir gagnvart manni sjálfum, 

öðrum og eigin aðstæðum sem hafa áhrif á það hvernig viðkomandi túlkar og bregst við 

atburðum í lífi sínu. Í mörgum skólum hefur verið lögð á þessa tvo þætti en Rogers (2019) 

bendir á að fyrir þá skóla geti þarna verið góður byrjunarreitur til að innleiða SEL. Þessi 

þættir eiga báðir heima í hæfni sem snýr að sjálfsþekkingu.    

Þessa hæfniþætti má heimfæra á þau atriði sem koma fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Þar er vitnað í grunnskólalögin og tilteknar ákveðnar áherslur sem: ,,eiga að vera almennt 

leiðarljós í allri menntun í grunnskóla, bæði formlegri og óformlegri og í starfsháttum 

skóla”(2013, bls. 37). Þessar áherslur eru meðal annars sjálfsvitund, siðgæðisvitund, 

félagsvitund, félagsfærni og líkamleg og andleg velferð svo eitthvað sé nefnt. Hér er því ekki 

um viðbót að ræða heldur er skýrt kveðið á um að þessir þættir séu „leiðarljós í allri 

menntun“.  Nánar verður nú fjallað um hvern hæfniþátt fyrir sig.  

2.1.4 Nánar um sjálfsþekkingu og sjálfstjórn  

Sjálfsþekkingarþátturinn (e. self-awareness) byggist meðal annars á því að einstaklingar þekki 

þarfir sínar og hvernig hægt sé að fullnægja þeim á viðeigandi hátt. Ein af þeim kenningum 

sem liggur þar til grundvallar er valkenning (e. choice theory) Glasser (1998). Hún gengur út á 

að öll mannleg hegðun snúist um að fullnægja einni af fimm grunnþörfum. Þær eru að lifa af 

(e. survival), umhyggja og að tilheyra (e. love and belonging), vald (e. power), frelsi (e. 

freedom) og skemmtun (e. fun). Samkvæmt valkenningunni er eigin hegðun það eina sem 

við getum stjórnað um leið og við áttum okkur á því tökum við ábyrgð á okkur sjálfum. 

Glasser benti á að í samhengi við skólastarf sé mikilvægt að skoða þessar þarfir og að 

verkefnin geti mætt þeim. Með öðrum orðum þá getur hegðun einstaklinga ákvarðast af 

þessum þörfum. Þeir sem ekki fá þörfum sínum fullnægt heima fyrir geti tekið það út í 

skólanum. Það er því mikilvægur hluti af sjálfsþekkingarhæfninni að læra að þekkja þarfir 

sínar og fyrir kennara að þekkja þarfir nemenda sinna.  

Annar mikilvægur þáttur í sjálfsþekkingunni er að læra að þekkja tilfinningar sínar og að 

finna þeim farveg (Durlak, Weissberg, Domitrovich og Gullotta, 2017). Í því felst þannig bæði 

sjálfstjórn og sjálfsþekking. Að læra að þekkja tilfinningar sínar hefur stundum verið nefnt 

tilfinningalæsi (Roffey, 2011) en Arnbjörg Jóhannsdóttir (2020) fjallar einnig ítarlega um 

þetta í ritgerð sinni í tengslum við námsefnið Tilfinningalæsið mitt. Tilfinningalæsi tengist 

síðan hugtakinu tilfinningagreind en þeir sem búa yfir góðu tilfinningalæsi þykja ná meiri 

árangri á hinum ýmsu sviðum lífsins (Goleman, 2000).    

Roffey (2011) setur fram lista með atriðum sem einkenna gott tilfinningalæsi. Listinn er 

nokkuð langur og er hægt að kynna sér hann betur í bók hennar Changing behavior. Þessi 
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listi getur verið mjög gagnlegur þegar kemur að því að meta tilfinningalæsi og hvernig það 

birtist. Tilfinningalæsi hjá einstaklingum getur falist meðal annars í því að:  

• Vera meðvitaður, skilja og vita hvernig eigin tilfinningar virka.  

• Vita hvernig sé best að vinna með tilfinningar á bæði öruggan og árangursríkan hátt. 

• Kunna að tjá tilfinningar á mismunandi hátt og geta tjáð þær á viðeigandi hátt í 

krefjandi aðstæðum.    

Þá nefnir Roffey (2011) einnig hvernig það getur birst milli einstaklinga en það getur falist í:  

• Að sýna skilning, samþykkja og kunna að meta einstaklinga að verðleikum.  

• Jákvæð og uppbyggjandi samskiptum.  

• Að geta sagt sína skoðun á viðeigandi hátt (e. assertiveness). 

• Að geta dregið sig úr aðstæðum þegar við á.  

Í sjálfsþekkingarhæfninni (e. self-awareness) er aukinheldur lögð mikil áhersla á að börn 

þekki styrkleika (e. character strengths) sína og átti sig á því hvernig þeir geta nýst þeim. Með 

styrkleikum er átt við jákvæða hluta af persónuleika einstaklings sem hafa áhrif á það hvernig 

hann hugsar, finnur til og hagar þér (VIA Institute, 2020). Í bók þeirra félaga Niemiec og 

McGrath (2019) „The power of character strengths“ fjalla þeir ítarlega um styrkleika 

einstaklinga. Þar tala þeir um hve mikilvægt það sé að huga að fleiri en einum styrkleika í fari 

einstaklinga. Einstaklingar geti búið yfir mörgum styrkleikum sem koma fram við eitt og sama 

verkefnið. Þeir telja til 24 styrkleika sem þeir byggja á rannsóknum í jákvæðri sálfræði. Þessa 

styrkleika hefur rannsóknarsamfélagið komið sér saman um og telur að allir búi yfir, en í 

mismiklum mæli eftir því hvar þú ert í heiminum. Hægt sé að mæla þá og raðast þeir þá eftir 

því hvaða styrkleikar eru mest ríkjandi í þínu fari. Þannig er ekki um sértæka hæfni að ræða 

heldur eiginleika sem hver og einn býr yfir (Niemiec og McGrath, 2019). Dæmi um styrkleika 

geta verið hugrekki (e. bravery), heiðarleiki (e. honesty), sjálfstjórn (e. self-regulation) og 

leiðtogahæfni (e. leadership). Margir skólar hafa farið þá leið að kenna þetta sérstaklega og 

þjálfa börn í þessum styrkleikum en Martin Seligman og Christopher Peterson, sem hafa farið 

fremstir í flokki við að innleiða styrkleikarannsóknir, fullyrða að hægt sé að kenna, læra og 

verða betri í hverjum styrkleika fyrir sig (Tough, 2012). Slíkt hefur stundum á Íslandi verið 

kallað mannkostamenntun (e. character-strength education) en í áherslum SEL er þetta hluti 

af sjálfsþekkingarþættinum (e. self-awareness). Margir hafa fjallað um þetta í tengslum við 

siðferðislega þætti manneskjunnar (Róbert Jack, 2018) á meðan Seligman og Peterson litu á 

þetta fyrst og fremst sem persónulega eiginleika sem gagnast þér í lífinu við að auka bæði 

farsæld þína og velferð (Niemiec og McGrath, 2019; Tough, 2012). Kolbrún Pálsdóttir (2017) 

hefur bent á að siðferðismenntun (e. moral education) sé mjög flókin og að sumir hafi sett 

alla menntun sem ekki snýr að formlegri menntun undir hatt siðferðismenntunar sem byggir 

fyrst og fremst á heimspekilegum grunni. Þrátt fyrir að heimspekin og sálfræðin séu mjög 
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skyldar og fjalli oftar en ekki um sömu spurningarnar þá er þar eðlismunur á. SEL á rætur 

sínar að rekja fyrst og fremst til sálfræðirannsókna á meðan mannkostamenntunin virðist 

frekar sækja sinn grunn í siðferðisheimspeki til dæmis Aristótelesar (Kristján Kristjánsson, 

2015). Kristján er auk þess á móti því að smætta kennslu niður í tiltekna árangursmiðaða 

eiginleika og vill frekar leggja áherslu á heildræna sýn siðferðis- og gildamenntunar. Hér skal 

ekki vera tekin afstaða til þess en þó er skoðun höfundar sú að til þess að hægt sé að fjalla 

um þætti sem snúa að velferð einstaklinga sé mikilvægt að vera ekki með of yfirgripsmikil 

hugtök sem erfitt er að henda reiður á samanber umræðu hér að ofan um sjálfstraust. 

Hugtök þurfa að vera skýr og aðgengileg því annars getur orðið ómögulegt að samræma 

hlutina.  

Sjálfsþekking og sjálfstjórn byggir einnig á hugrænni félagsnámskenningu Bandura (e. 

social cognitive theory) (Durlak, Weissberg, Domitrovich og Gullotta, 2017). 

Félagsnámskenningin gengur út á það að hegðun einstaklinga ákvarðist af viðhorfi 

einstaklingsins gagnvart því félagslega umhverfi sem hann er í. Innri þættir eins og trú á eigin 

getu (e. self efficacy) leika því stórt hlutverk í að ákvarða hegðun (Bandura, 1986; Bandura, 

1993; Schunk og Pajares, 2002 ). Sem dæmi má nefna þegar einstaklingur telur að ný hegðun 

gagnist honum við að ná ákveðinni útkomu í þeim aðstæðum sem hann er í, þá er hann 

líklegri til að breyta hegðun sinni. Því eftirsóknarverðari sem útkoman er sem hann sækist 

eftir því líklegri er hann til að breyta. Hafi hann hinsvegar efasemdir um eigin hæfni til að 

breyta hegðun minnka líkurnar verulega (Brackett o.fl., 2017). Margir hafa skoðað tengsl milli 

trúar á eigin getu og námsárangurs og fundið að ef nemendur hafa mikla trú á eigin getu geti 

það haft gott forspárgildi fyrir námsárangur (Pintrich og Groot, 1990; Robbins o.fl., 2004). Í 

þessu samhengi hefur kenningin um trú á eigin getu yfirleitt verið kölluð „námsleg trú á eigin 

getu“ (e. academic self-efficacy). Þá hafa aðrir sýnt fram á að trú á eigin getu geti haft áhrif á 

þrautseigju, sjálfstjórn og tilfinningastjórn (Zimmerman, 2000). Hér er því um að ræða 

mikilvæg atriði sem snúa að sjálfsþekkingu og sjálfstjórn.  

Fleiri þættir sem skipta máli í sjálfstjórn eru hæfni til að takast á við álag (e. stress), halda 

aftur að hvatvísi (e. control impulses) og setja sér skýr markmið (e. goals) (Durlak, Weissberg, 

Domitrovich og Gullotta, 2017). Einnig er vert að minnast á núvitund (e. mindfullness) í þessu 

samhengi sem hefur þótt nýtast mjög vel við að þjálfa til dæmis viðbrögð við álagi, þekkja 

tilfinningar sínar og við að minnka hvatvísi (Lawlor, 2014; Hrafnhildur Hlín Hjartardóttir, 

2018). Þá eru einnig mikilvægar kenningar sem snúa að svokölluðu vaxandi eða fastmótuðu 

hugarfari. En nemendur þurfa að trúa því að það sé ávallt hægt að bæta sig og verða betri 

með öðrum orðum að hugarfarið sé ekki fastmótað heldur vaxandi. Þetta er hægt að þjálfa 

og hefur gefið góða raun (Dweck og Yeager, 2019). Þá má að endingu minnast á hugtakið 

þrautseigju (e. grit) sem Angela Duckworth hefur rannsakað mikið. En einstaklingar sem búa 
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yfir mikilli þrautseigju og ástríðu fyrir langtímamarkmiðum ná meiri árangri því þessir þættir 

stuðla að því að fólk ver meiri tíma í tiltekin verkefni (Duckworth, 2016). Það getur því skipt 

miklu máli þegar nám er annars vegar eða önnur framtíðarmarkmið.    

2.1.5 Nánar um félagsvitund, félagsfærni og skynsemi 

Hæfniþættina félagsvitund (e. social-awareness) og félagsfærni (e. relationship-skills) má 

meðal annars rekja til tengslakenningar (e. attachment theory) en hún leitast við að skýra og 

varpa ljósi á af hverju tengsl eru manneskjunni svona mikilvæg og hvernig þau myndast.  

Hluti af félagsfærninni er að efla hæfni einstaklinga til að nálgast aðra og mynda góð 

tengsl en það getur skipt miklu máli að hafa færni til að eignast vini og vera hluti af hóp. 

Rannsóknir hafa sýnt að tilfinningin að tilheyra (e. sense of belonging) geti einmitt skipt 

sköpum fyrir einstaklinga og velferð þeirra. Blum og Libbey (2004) setja fram þætti, sem 

tengjast mikilvægi þess að nemendur séu einnig í góðum tengslum við skólann sinn. Má þar 

nefna mikilvægi þess að þeir upplifi stuðning frá starfsfólki skólans, að þeir eigi í góðu 

sambandi við og treysti að minnsta kosti einum kennara eða starfsmanni innan skólans, að 

það sé sanngjarn agi, skýrar reglur, fjölbreyttar kennsluaðferðir og gerðar séu miklar 

væntingar til nemenda svo eitthvað sé nefnt. Góð tengsl við skólann bæta ekki einungis 

námsárangur heldur auka einnig vellíðan nemenda. Tengslin móta þannig jákvæða 

heimsmynd nemenda sem upplifa nú traust, skilning og stuðning úr umhverfi sínu ‒ jafnvel 

þó svo hann sé ekki að finna heima fyrir (Williford og Wolcott, 2015). 

Þá er einnig mikilvægt að skoða félagsfærni í tengslum við félagsþróunarmódelið (e. 

social developmental model) en það kveður á um að börn læri félagsvæna (e. prosocial) og 

ó-félagsvæna (e. anti-social) hegðun úr umhverfi sínu. Hún fjallar ennfremur um hvernig 

inngrip (e. involvement), færniþættir (e. skills) og styrkir (e. reinforcements) móta hegðun 

nemenda bæði í skólanum og fyrir utan skólann, ásamt því hvaða tengsl, skuldbindingar og 

trú einstaklingurinn þróar með sér (Catalano og Hawkins, 1996). Þetta líkan hefur verið 

notað til að skoða hvernig til dæmis félagsleg tengsl einstaklinga við ákveðinn hóp í skólanum 

getur mótað hegðun einstaklingsins í samræmi við skoðanir, trú og viðhorf þess hóps. Það 

hefur orðið til þess að margir skólar hafa lagt mikið upp úr því að einstaklingar tengist 

skólanum sínum en ekki einungis einhverjum lokuðum hópi.   

Skynsemi felur síðan í sér að einstaklingar tileinki sér gagnrýna hugsun og hafi þekkingu á 

þáttum sem varða heilsu og velferð bæði hjá sér og öðrum. Þarna þarf að huga að siðferði, 

öryggisatriðum í lífinu, áhættuhegðun og tengsl milli eigin gjörða og afleiðinga (Durlak, 

Weissberg, Domitrovich og Gullotta, 2017). Mikilvægt er fyrir nemendur að kunna að greina 

vandamálin og hugsa í lausnum ásamt því að draga lærdóm af mistökum eða röngum 

ákvörðunum (CASEL, 2007).    
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2.2 Gagnrýni á áherslur á að efla félags- og tilfinningahæfni 

Ein aðalgagnrýnin á SEL er sú að skilgreining á það hvað SEL raunverulega er sé ekki nógu 

skýr (McShane, 2019) og vegna þess að enginn eigi í raun þetta hugtak þá sé ekki til nein 

formleg skilgreining á því hvað þetta sé nákvæmlega. Þá benda aðrir á að þegar ný stefna, 

eins og þessi, er að ryðja sér til rúms þá geti verið freistandi að hafa skilgreininguna það 

almenna að hún höfði til sem flestra (Hess, 2019). Hér er aftur komið upp sama vandamál og 

var með hugtökin velferð og sjálfstraust – skilgreiningin er of óljós og víð. Það getur leitt til 

þess að fólk leggi ekki sama skilning í hugtakið og því sé erfiðara að meta með réttmætum 

hætti hvaða breytur séu að hafa raunveruleg áhrif. Þeir Shriver og Weissberg (2020) ræða 

þessa gagnrýni og svara henni á þann hátt að þrátt fyrir að það sé erfitt að skilgreina SEL 

nákvæmlega þá séu til dæmis CASEL samtökin búin að gera mjög margt til að stuðla að því að 

samræmi sé í því hvernig unnið sé með SEL. Þó svo að til séu margar leiðir (e. framework) til 

að innleiða SEL þá hafi þeir sem farið hafa fyrir SEL hreyfingunni sameinast um ákveðin 

grundvallaratriði sem eigi að einkenna allar áherslur í þjálfun félags- og tilfinningahæfni. Allar 

innleiðingar og áætlanir tengdar SEL eigi að leggja áherslu á innri viðhorf og hæfni, hæfa 

þroskastigi nemenda hverju sinni, taka fjölmenningu með í myndina, vera byggða á 

rannsóknum og ritrýndum gögnum, ásamt því að meta stöðugt reynslugögn hjá þeim sem 

hafa verið að vinna með þessa þætti og hjálpa til við innleiðingu og leggja mat á hana (Blyth, 

Borowski, Farrington, Kyllonen og Weissberg, 2019). 10 Skilgreiningin sem CASEL samtökin 

hafa sett fram sé skýr og einföld: Leggja áherslu á að kenna börnum og fullorðnum að skilja 

og stjórna sínum eigin tilfinningum, setja sér jákvæð markmið, sýna samkennd, mynda og 

viðhalda góðum samböndum og taka skynsamar ákvarðanir (Weissberg o.fl., 2015).  Þá hafa 

forsvarsmenn SEL hreyfingarinnar hafa ávallt lagt upp með að áherslan á félags- og 

tilfinningahæfni eigi að styðja við það nám sem fer fram í skólanum en ekki koma í staðinn 

fyrir það. Þetta hafa margir misskilið og haldið að þetta snúist um að hætta með hefðbundið 

nám og leggja einungis áherslu á félags- og tilfinningahæfni en það er síður en svo 

hugmyndin.    

2.3 Samantekt 

Hér að framan hefur verið greint frá helstu kenningum sem liggja til grundvallar SEL og þeim 

fimm hæfniþáttum sem lagðir hafa verið fram. Sérstaklega var fjallað um hegðunarvandamál 

„krefjandi“ einstaklinga og hvernig hægt sé bæði að fyrirbyggja og vinna markvisst með þá 

þannig að þeir til dæmis átti sig á styrkleikum sínum, þekki eigin tilfinningar og hvernig þeir 

 
10 „Any viable SEL framework should highlight both intrapersonal and interpersonal skills and attitudes; be 
developmentally appropriate, culturally sensitive, and empirically grounded, and offer evidence-based 
practitioner resources and supports to implement and evaluate programming.” 
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geti stjórnað þeim. Einnig hvernig hægt er að auka þá upplifun að þeir tilheyri heild, hvernig 

þeir geta eflt samband sitt við kennara og skóla, skilji betur félagslegar aðstæður og geta eflt 

félagsfærni sína ásamt því að taka skynsamar ákvarðanir. Allt þetta hafa rannsóknir, sem 

greint hefur verið frá að framan, sýnt að getur skipt sköpum í að hjálpa nemendum að þróast 

í átt að velferð og farsæld langt út fyrir grunnskólann. Það hefur skilað sér í framhaldsnámi, í 

vinnu og í að byggja upp og viðhalda góðum samböndum.  

Í næsta kafla verður bent á leiðir til innleiða þessar áherslur í skólastarfinu með því að 

skoða umhverfið, kennsluna og leiðir til að þjálfunar. Ekki verður farið ítarlega í 

innleiðingarferlið sjálft heldur lögð áhersla á atriði í skólaumhverfinu sem þykja henta vel til 

þess að efla félags- og tilfinningahæfni. Leitast verður við að bregða upp yfirliti yfir það hvað 

hægt er að gera innan skólans til að búa til umhverfi sem örvar, styður og eflir þá hæfniþætti 

sem um ræðir.    
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3 Áherslur á félags- og tilfinningahæfni í skólastarfi  

Hér verður fjallað um leiðir til að efla félags- og tilfinningahæfni (SEL) hjá nemendum og bent 

á dæmi um gagnlegar leiðir fyrir kennara og skóla til að skapa það umhverfi sem þarf til að ná 

sem mestum árangri. Eins og fram hefur komið eru þau samtök sem hafa hvað mestan þátt 

átt í að kynna, þróa og sýna fram á ávinning þess að leggja áherslu á að efla félags- og 

tilfinningahæfni samtökin sem kenna sig við CASEL. Gríðarleg vinna hefur farið í það að taka 

saman rannsóknir, fylgjast með og gagnreyna SEL svo allir skólar geti notið góðs af. Samtökin 

leggja mikið upp úr því að á bak við allar aðferðir eða verkefni sem kenna sig við SEL séu 

ritrýndar heimildir og rannsóknir sem hlotið hafa náð fyrir augum vísindasamfélagsins. Þeir 

hafa því sett fram ákveðin viðmið sem notast á við þegar verið er að meta verkefni þar sem 

tilgangurinn er að efla þessa þætti (sjá meðal annars í CASEL, 2003 og CASEL, 2012). Þá verða 

áhersluatriði sett fram í fræðilegu samhengi við þær kenningar sem hafa verið reifaðar hér 

að framan. Hugmyndir og áhersluatriði sálfræðingsins Sue Roffey verða einnig í brennidepli 

en hún hefur verið leiðandi á þessu sviði í langan tíma. Þá verður einnig stuðst við efni úr 

bókum sem hafa verið skrifaðar sérstaklega til að innleiða SEL en þar má nefna til dæmis 

bókina Leading for change through whole-school social-emotional learning eftir Jennifer 

Rogers (2019) og Taking social emotional learning schoolwide eftir Thomas R. Hoerr (2019).   

Gríðarlegt magn er til af æfingum til að efla sjálfsþekkingu og auka félagsfærni svo 

eitthvað sé nefnt. Að sjálfsögðu er ekki hægt að gera þessu tæmandi skil en von höfundar er 

að með því að leitast við að fjalla ítarlega um þá þætti sem geta skipt mestu máli þá geti 

lesendur sjálfir tekið saman gagnlegt efni um þjálfun í félags- og tilfinningahæfni úr ólíkum 

áttum. Þá hvetur höfundur lesendur einnig til að prófa sig áfram og útfæra eða staðfæra 

æfingar eða leiðir þannig að þær henti hverjum hópi og því umhverfi sem þeir eru í. Það 

gefur til dæmis auga leið að efni sem gagnast unglingum á ekkert endilega heima á yngsta 

stigi og öfugt. Þá er einnig mikilvægt að lesendur og kennarar séu ekki of uppteknir af 

ákveðnum æfingum eða kennsluefni heldur horfi sérstaklega til viðfangsefna og aðstæðna 

eins og kennsluaðferða, námsumhverfis, tengingar og samskipta við nemendur, 

tilfinningalegs svigrúms og leiða til að mæta þörfum barna. Rétt er að ítreka það að 

meginkjarni SEL er ekki hugsaður sem viðbót við núverandi námsefni heldur felst lykillinn í 

því að annars vegar leggja meiri áherslu á þessa þætti og hins vegar að nýta núverandi 

námsefni til að þjálfa þessa þætti beint. Það er einnig mikilvæg að draga fram það sem vel er 

gert í skólastarfi í dag en um leið leggja upp með að gera þetta starf markvissara og auka 

samræmingu innan viðkomandi skóla. Markmiðið er fyrst og fremst að benda á þá þætti sem 

SEL hreyfingin hefur lagt mesta áherslu á til að efla félags- og tilfinningahæfni hjá nemendum 

og starfsfólki.   
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3.1 Umhverfið mótað 

Ef notast er við algenga myndlíkingu um garðyrkjumanninn og garðinn hans þá er fyrsta 

skrefið að undirbúa jarðveginn (skólaumhverfið), en því betri sem hann er því betri verður 

ræktunin. Því næst þarf að huga að garðyrkjumanninum (kennaranum) sjálfum, en mikilvægt 

er að hann kunni til verka og geti brugðist við ólíkum aðstæðum. Að endingu verður síðan 

skoðað hvaða þættir í ferlinu geta haft áhrif á vöxtinn sjálfan (þroska og nám nemenda), 

hvað ber að varast og við hverju má búast. Allt þetta vinnur saman og því skiptir máli að allir 

þessir þættir haldist í hendur. Ef einn þáttur er ekki að virka getur það haft áhrif á alla hina 

(Roffey, 2011). Til að gróður vaxi og dafni er mikilvægt að réttur jarðvegur sé til staðar ásamt 

réttu umhverfi. Næringarefnin þurfa að vera rétt, hitastigið, vökvamagnið og þar fram eftir 

götunum. Þegar kemur að jarðveginum í skólaumhverfinu er því mikilvægt að greina hvaða 

þættir þurfi að vera til staðar svo áherslur á félags- og tilfinningahæfni skili árangri. Með 

umhverfi er meðal annars átt við stefnu og áherslur í skólastarfinu, skólareglur, ákvarðanir og 

stuðningsleiðir stjórnenda og kennara. En það mikilvægasta er líklega það sem erfitt getur 

verið að setja niður blað en það er menningin og hugarfarið innan skólans, þ.e. grunngildi og 

viðhorf starfsfólks gagnvart ákveðnum hlutum, skólabragur, kennsluaðferðir, áherslur í 

námsefni, óformlegt námsmat og fleira.  

Allir starfsmenn þurfa því að leggjast á eitt við að móta jarðveg sem er bæði hvetjandi og 

styðjandi fyrir nemandann. Sue Roffey (2018) hefur tekið þá þætti saman sem rannsóknir 

hafa sýnt að skili árangri og útskýrir þá vel í bók sinni. Þeir koma einnig heim og saman við 

þær rannsóknir sem vitnað hefur verið í hér að framan en til einföldunar skal notast við 

framsetningu Roffey ásamt viðbótum úr öðrum áttum. Aðalatriðin eru eftirfarandi: 

3.1.1.1 Tengsl kennara við nemendur 

Í þættinum um hæfniþættina félagsfærni og félagsvitund var minnst á tengslakenninguna (e. 

attachment-theory) en í upphafi skoðuðu rannsakendur aðallega tengsl milli foreldra og 

barna en síðar hafa þessar rannsóknir og kenningar verið notaðar til að skýra tengsl milli 

kennara og nemenda (Williford og Wolcott, 2015). Í tengslakenningum er lögð áhersla á að 

hlýja og næmni foreldra sé lykilatriði þegar kemur að þroska barna og því að mynda traust 

tengsl. Traust tengsl gefa börnum tækifæri til að upplifa nýtt umhverfi og takast á við streitu 

(e. distress) á heilbrigðan hátt (Ainsworth, Bell og Stayton, 1974). Pianta (1999) telur að 

umhyggjusamur kennari sem hvetur nemendur sína áfram geti eflt það tilfinningalega öryggi 

sem þarf til að þroskast og auka hæfni í námi og við félags- og tilfinningalega krefjandi 

aðstæður. Þeim mun jákvæðari sem samskipti kennara og nemanda eru, því betur eflast 

tengslin á milli þeirra. Nemandinn finnur þá fyrir meira öryggi í garð kennarans. Traust tengsl 

gera það að verkum að nemandinn treystir sér frekar til að taka þátt í ýmsum náms- og 
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félagstengdum verkefnum á vegum skólans og hefur það bein áhrif á það hvernig hann fótar 

sig í skólanum. Kennarar eru einnig betur í stakk búnir til að takast á við vandamál nemenda, 

mæta þörfum þeirra og styðja þá í gegnum súrt og sætt. Allt þetta eykur möguleika 

nemandans til að fá sem mest út úr skólastarfinu (Willford og Wolcott, 2015). Aðrir hafa bent 

á að gott samband milli kennara og nemenda geti virkað sem fyrirbyggjandi þáttur fyrir börn 

með krefjandi hegðun. Það er talið skýrast meðal annars á því að þau börn lendi frekar upp á 

kant við kennarann sinn og því geti jákvætt samband orðið til þess að börn minnki krefjandi 

hegðun sína tengda samskiptum, ásamt öllu sem því fylgir og verji meiri tíma í námið 

(Doumen o.fl, 2008). Er því til mikils að vinna fyrir skólann og allar aðgerðir, sem snúa að því 

að efla þessi tengsl, af hinu góða. 

Sýnt hefur verið fram á að gott og traust samband barna við fullorðinn einstakling sem er 

ekki úr fjölskyldunni (e. non-parental adult) getur skipt miklu máli fyrir þroska og velferð 

barna (Bowers, Geldhof, Schmid, Napolitano, Minor og Lerner, 2012; McCall o.fl., 2016). Þá 

hefur enn fremur verið sýnt fram á að einn mikilvægasti þátturinn í þessu samhengi er 

skólaumhverfið og samband nemenda við það starfsfólk sem þar starfar, en í rannsókn 

Oberle og félaga (2014) var mikilvægi styðjandi umhverfis í skóla í efsta sæti þegar kom að 

velferð (e. well-being) nemenda en beint á eftir kom stuðningur á heimilum og þar á eftir í 

hverfinu. Sérstaklega getur styðjandi skólaumhverfi skipt máli fyrir nemendur sem eiga erfitt 

uppdráttar í skólanum og haft jákvæð áhrif bæði á námsárangur og félags- og tilfinninglega 

hæfni (Hamre og Pianta, 2001). Að hafa einhvern sem trúir á þig getur haft mikið að segja 

þegar kemur að þrautseigju (e. resilience) í framtíðinni (Roffey, 2011). Þetta má einnig lesa 

um í ritgerð Erlu Skaftadóttur (2010) „Skólinn var ekki fyrir mig“: Sýn ungra manna sem féllu 

illa að ramma skólanna á eigin skólagöngu. en þar kom fram að hvatningarorð kennara gátu 

skipt miklu máli og að þeir krefjandi drengir sem þar eru til viðtals hafi þráð viðurkenningu og 

áheyrn að hálfu kennara. Við þetta má bæta að nemendur sem finna fyrir því að kennari eða 

einhver fullorðinn í skólanum láti sig varða líf þeirra og velgengni í skólanum hefur verið 

tengt við betri tengsl og velgengni í skólanum, meiri áhuga, meira sjálfstraust og minni 

vanlíðan (Bond o.fl., 2007). Hér er því mjög mikilvægt að skólinn leggi allt kapp á byggja upp 

gott samband við nemendur og að allir nemendur hafi góð tengsl við einhvern innan skólans.  

Börn sem vita til hvers er ætlast af þeim ná betur að fóta sig í kennslustofunni en þegar 

samskipti eru óskýr að mati Roffey (2011). Hún fjallar um að samskipti þurfi að vera skýr, sett 

fram af yfirvegun og nákvæmni ásamt því að vera jafnvel myndræn þegar það er hægt. Of 

miklar upplýsingar í einu geta ruglað nemendur og leitt til þess að nemandinn lendi í 

vandræðum með að muna það sem sagt var við hann. Miklar væntingar eru gerðar til allra – 

enginn nemandi á að fá á sig þann stimpil að honum sé ekki hægt að kenna eða hann 

afskrifaður námslega. Þá er einnig vænlegra til árangurs og meira hvetjandi að setja fram 
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væntingar og kröfur á jákvæðan hátt í stað þess að gera kröfur um eitthvað sem kennarinn 

vill ekki að nemandinn geri (Roffey, 2011). Nemendur þurfa auk þess að finna fyrir trú 

kennara á sér og þeirri hvatningu sem því fylgir að einhver hafi trú á sér. Hvatning (e. 

encouragement) frá kennara getur nefnilega haft mikil áhrif eins og Alcot komst að í sinni 

rannsókn (2017). Þar komst hann að því að hvatning kennara hafði mest að segja fyrir þau 

börn sem stóðu höllum fæti í skólanum félagslega eða námslega. Ekki einungis hafði 

hvatning jákvæð áhrif á þá nemendur heldur hafði hún þau langtímaáhrif að meiri líkur voru 

á að nemandinn héldi áfram námi eftir 16 ára aldur. Miklar væntingar í bland við hvatningu 

geta því verið mjög sterk blanda. Hér ber þó að varast að rugla saman við það að hjálpa 

nemendum of mikið eða leyfa þeim hreinlega að „sigra“ án þess að þeir hafi unnið til þess. 

Það getur bæði orðið til þess að nemendur hætta að taka mark á því sem kennarinn segir og 

skekkt sýn þeirra á eigin getu (Palmquist, Jaswal og Rutherford, 2016). Þá skal einnig varast 

að leggja of mikinn andlegan þrýsting (e. psychological pressure) á nemendur þar sem það 

getur haft öfug áhrif eins og kemur fram í rannsókn Earl, Taylor, Meijen, og Passfield (2017). 

Þar nefna þeir dæmi um andlegan þrýsting þegar kennari til dæmis segist hafa orðið fyrir 

vonbrigðum með frammistöðu nemanda, segir að hún hafi sært tilfinningar sínar. Annað 

dæmi er þegar börn upplifa að kennarar séu ávallt að reyna að „breyta“ þeim. Þá fylgir því 

líka pressa þegar kennari leggur stöðugt verkefni fyrir nemendur sem þeir geta ekki leyst 

þannig að þeir upplifa vanhæfni aftur og aftur. Hér skiptir samband kennara við nemendur 

enn og aftur máli. Kennarinn þarf að þekkja nemendur sína vel ‒ sem hljómar augljóst en er 

þó ekki sjálfsagt í reynd.          

Að tilheyra (e. to belong) er ein af grunnþörfum manneskjunnar (Glasser, 1998; Ryan og 

Deci, 2020) og hefur sýnt sig að skiptir gríðarlega miklu máli í skólastarfi. Þegar nemendur 

finna fyrir stuðningi, samþykki og virðingu og fá að taka virkan þátt í skólastarfinu, getur það 

skipt sköpum fyrir jákvæða tengingu þeirra við skólann (Goodenow og Grady, 1993). Af 

skiljanlegum ástæðum skiptir þetta sérstaklega máli gagnvart þeim nemendum sem eru 

brothættastir. Þeir eiga oft í mestum vandræðum með að tilheyra einhverjum hópi og hafa 

jafnvel upplifað höfnun oftar en einu sinni. Í þessu sambandi er líka vert að huga að þeim 

nemendum sem gætu verið að upplifa höfnun annars staðar en í skólanum, til dæmis á 

heimilinu. Rannsóknir hafa leitt í ljós mikilvægi félagsstarfs í skólum í þessu samhengi og 

hvernig það getur hjálpað nemendum að tengja við skólastarfið (Slaten, Ferguson, Allen og 

Brodrick, 2016). Það að hjálpa nemendum að tilheyra í skólastarfinu, hvort sem um er að 

ræða hefðbundið bekkjarstarf eða eitthvað í félagsstarfinu getur orðið til þess að þeir leita 

ekki í óæskilegan félagsskap til þess að uppfylla þá grunnþörf að tilheyra. Í rannsókn 

Mahoney (2000) kom til dæmis fram að þátttaka í félagsstarfi hafði jákvæð áhrif á nemendur 

sem höfðu verið í áhættuhópi. Sumir nemendur hafa nefnilega upplifað höfnun það oft að 
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þeir hleypa engum nálægt sér nema á löngum tíma. Kennarar skulu varast að taka það 

persónulega og láta hugfallast ef tengsl myndast ekki strax – dropinn holar þar steinninn og 

stundum getur tekið langan tíma að komast inn fyrir brynjuna (Roffey, 2011). Þá má ekki láta 

kylfu ráða kasti þegar kemur að því að styðja, efla og virkja sambandið á milli nemendanna 

innbyrðis. Mikilvægt er að leggja áherslu á það með einhverjum hætti að nemendur fái 

tækifæri til að byggja upp félagsfærni sína bæði í leik og starfi. Einn uppbrotsdagur í upphafi 

skólaársins nægir ekki einn og sér heldur þarf að gera sér far um að blanda saman 

námsefninu og leiðum til að efla sambönd innan og milli hópa yfir allt skólaárið (CASEL, 2003; 

CASEL, 2013).  

3.1.1.2 Hugarfar kennara 

Roffey (2011) leggur mikla áherslu á að það hvernig bæði talað er um og við nemendur (og 

fjölskyldur þeirra) geti haft mikil áhrif á sjálfsmynd nemenda og væntingar annarra til þeirra. 

Það er mikilvægt að leggja sig fram við að finna jákvæðu eiginleikana í fari nemenda því það 

mun hjálpa nemandanum að átta sig á styrkleikum sínum og nýta þá ásamt því að bæta 

samband kennara við nemandann og jafnvel breyta skoðun annarra á honum. Ef aftur á móti 

lögð er megin áhersla á veikleika nemandans og neikvæða eiginleika, til dæmis að hann sé 

illa uppalinn, latur, framtakslaus, hortugur og vonlaus mun það hafa mjög neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd hans og veikja samband kennarans og annarra við hann. Einstaklingar sem eru 

sérstaklega krefjandi upplifa sig oftar en ekki án nokkurra styrkleika því þeir eru stöðugt 

minntir á veikleika sína. Langan tíma getur tekið að fá þá til að átta sig á því að þeir hafi 

eitthvað til brunns að bera (Roffey, 2011; Niemiec og McGrath, 2019).  

Þá er einnig mikilvægt að temja sér jákvæðni í skólastofunni. Þá er ekki verið að tala um 

að allt þurfi að vera svo ofboðslega jákvætt heldur frekar að temja sér framkomu og viðhorf 

sem hafa jákvæða eiginleika og hjálpa til við að leggja áherslu á jákvæðar tilfinningar. Draga 

fram það jákvæða. Þetta getur tengst því hvernig tekist er á við vandamál og hvernig 

nemendur upplifa skólann sinn: Er þeim treyst? Eru þeir metnir að verðleikum? Er einhver 

sem lætur sig þá varða? Og þar fram eftir götunum. Þá er mikilvægt að leggja áherslu á 

jákvæða þætti eins og yfirvegun og hvernig húmor er notaður til að létta á hlutunum. 

Nemendur kunna að meta það þegar kennarinn sér spaugilegu hliðarnar á lífinu – en gæta 

skal þess að gera það ekki á kostnað nemenda.    

Kennarar þurfa auk þess að leggja áherslu á þá þætti sem þeir geta haft stjórn eða áhrif á 

eins til dæmis væntingar til nemenda sinna eða samband við þá í stað þess að leggja áherslu 

á þætti sem þeir hafa ekki stjórn á eins og fyrri reynslu nemenda eða uppeldisaðferðir 

foreldra. Þetta er gríðarlega mikilvægt atriði og á sérstaklega við þegar tekist er á við 
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krefjandi nemendur. Það er fjölmargt sem kennarinn getur haft áhrif á og skilar sér í bættri 

velferð nemenda (Roffey, 2011; Hattie, 2015; Hoerr, 2020).   

Mikilvægt er fyrir stjórnendur eða þá sem eru í forsvari fyrir ákveðna hópa að ganga á 

undan með góðu fordæmi. Hvetja til jákvæðrar umræðu um nemendur, auka væntingar til 

þeirra sem eru ekki að ná að fóta sig, hvetja til góðra sambanda og forðast áherslur á það 

neikvæða. Þá er einnig mikilvægt að sýna fordæmi í kennslustofunni. Nemendur taka eftir 

því hvernig brugðist er við ákveðnum hlutum: Hvernig er til dæmis brugðist við þegar tölvan 

virkar ekki? Þegar kennarinn gerir mistök? Þegar einhver fer að gráta? og þar fram eftir 

götunum. Viðbrögð kennarans geta skipt höfuðmáli eins og kenningar um félagsnám hafa 

sýnt. Nemendur herma eftir hegðun kennarans (Roffey, 2011; Brackett o. fl.,2017; Bandura, 

1993).  Það er mjög mikilvægt að nemendur upplifi að kennarinn sýni þeim virðingu (Roffey, 

2011). Í því felst að nemandanum finnist hann metinn að verðleikum, að á hann sé hlustað 

og að skoðanir hans skipti máli. Kennarar mega ekki falla í þá gryfju að gera ráð fyrir að allir 

nemendur beri sjálfkrafa virðingu fyrir sér vegna þess að þeir telja slíkt vera sjálfsagt mál. Ef 

nemendur finna að kennarinn ber virðingu fyrir þeim er mun líklegra að honum sé sýnd 

virðing (Roffey, 2011; Bridgeland, 2013).  Þá gera sumir kennarar ráð fyrir því að nemendur 

upplifi sjálfkrafa umhyggju sína fyrir nemendum og þeir séu þeim ofarlega í huga, innst inni. 

Það er þó ekki alltaf svona skýrt. Besta leiðin til að sýna fram á umhyggju felst í litlu 

hlutunum eins og að gefa nemendum tíma og sýna þeim áhuga í öðrum aðstæðum en í 

skólastofunni ‒ til dæmis í frímínútum eða í hléum. Það getur til dæmis skilað miklum árangri 

þegar nemendur upplifa að kennarinn sé að leggja lykkju á leið sína til að gefa þeim tíma eða 

veita athygli (Hoerr, 2019; Roffey, 2011). Þetta er vandasamt.  

Kennarar geta haft mjög mikil áhrif á velferð nemenda en sjaldnast fá þeir þó tækifæri til 

að heyra hverju allt erfiðið skilaði sem er miður. En jafnvel þótt breytingin komi ekki í ljós 

strax geta litlir hlutir sem lýst var hér að framan skipt miklu máli og komið fram seinna hjá 

nemendum. Sjaldnast er línulegt orsakasamhengi þegar kemur að hegðun, margir þættir 

spila þar inn í (Roffey, 2011; Bowers o.fl., 2012) og því geta litlir hlutir hér og þar haft mikil 

áhrif til langs tíma. Viðhorfið skiptir því öllu máli.   

3.1.1.3 Skólaumhverfið og aðstaða 

Hoerr (2020) nefnir dæmi um skóla sem leggja mikið upp úr því að hafa hæfniþættina fimm 

sýnilega. Allir sem koma í viðkomandi skóla sjá nákvæmlega hvaða þættir þetta eru og að 

lögð sé áhersla á þetta. Sýnileiki hæfniþáttanna hjálpar starfsfólki og nemendum að muna 

þá. Þá taka foreldrar einnig eftir þeim þegar þeir koma í viðkomandi skóla ásamt öðrum 

gestum. Plaköt hanga á veggjum í öllum kennlustofum ásamt verkefnum sem nemendurnir 

sjálfir hafa unnið í tengslum við hæfniþættina. Hoerr (2020) leggur mikla áherslu á mikilvægi 
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þess að allir nemendur og allt starfsfólk skilji þessi hugtök og þau séu sýnileg og notuð sem 

oftast allt árið í kring. Þá getur aðstaða einnig skipt öllu máli. Aðstaða sem býður nemendum 

upp á tækifæri til að nýta  styrkleika sína og finna þeim farveg.  Sem dæmi er hægt að 

minnast á mjög áhugavert verkefni sem Elín Matthildur Kristjánsdóttir (2019) framkvæmdi 

þegar hún mótaði starfsumhverfi nemenda sem hún kallaði Búbbluna. Hugmyndin var að 

flétta velferðarkennslu inn í skólastarfið og var útbúin aðstaða þar sem sérstaklega var hugað 

að ýmsum atriðum sem snúa að velferð nemenda. Kennarar geta því haft mikil áhrif með því 

að móta námsumhverfi þar sem vel er hugað að þessum jákvæðu þáttum sem hefur verið 

minnst á með því að auka sýnileika þeirra og skapa tækifæri til að þjálfa þá. Hoerr (2020) 

nefnir einnig dæmi um að mikilvægt sé að ræða þætti eins og félagsfærni og sjálfsþekkingu í 

verkefnum enda geti það verið liður í þjálfun nemenda á þessum sviðum. Sem dæmi má 

nefna áður en hópastarf hefst, að tala um sjálfstjórn (bíða meðan aðrir tala), tilfinningar 

(kunna að tjá tilfinningar á réttan hátt, til dæmis reiði og pirring), styrkleika (finna það 

jákvæða í fari annarra), samvinnu (þurfa ekki að stjórna öllu) og þar fram eftir götunum.  

Ein af megináherslum SEL er að huga þarf að heildinni og að stefnan sé heildstæð innan 

skólans. Stefnan á ekki að beinast að tilteknum hópum sem „þurfa á því að halda“ heldur 

skólastarfinu í heild. Rannsóknir hafa sýnt að það er til dæmis ekki vænlegt til árangurs að 

leggja einungis áherslu á nemendur sem eru í áhættuhópi (e. at risk students) heldur frekar 

að veita þeim aukinn stuðning samhliða heildinni (Lynagh, Schofield og Sanson-Fisher, 1997). 

Í skólastarfinu í heild er betra að leggja áherslu á þætti sem allir njóta góðs af. Þar þurfa allir 

kennarar, allt starfsfólk og allir þeir sem hafa með börnin að gera að vinna saman að því að 

búa til námsumhverfi sem hér er rætt um. Það þykir skila mestum árangri og hafa 

langvarandi áhrif (Bond, Glover, Godfrey, Butler og Patton, 2001; Greenberg o.fl., 2003). Í 

áðurnefndum rannsóknum kemur einnig fram að skammtímainngrip virka ekki sem skyldi ef 

umrædda þætti skortir í skólastarfinu (Greenberg o.fl., 2003).  Sá hópur sem einstaklingur 

tilheyrir á unglingsárunum getur skipt hann miklu máli. Það leiðir af sér mikið trygglyndi við 

hópinn og margir telja að líta beri á það sem mikilvægt skref í þroskaferlinu með því að 

sjálfstæði einstaklingsins er að aukast (Roffey, 2011). Þegar hópurinn þykir hins vegar ekki 

æskilegur félagsskapur vandast málið. Þá er oft reynt að breyta skoðun einstaklingsins á 

hópnum eða gripið til aðgerða til þess að tvístra hópnum. Stundum hafa skólar jafnvel skorið 

upp herör gegn ákveðnum hópum með það að markmiði að ná stjórn í einhverskonar 

valdabaráttu. Þetta er í flestum tilvikum dæmt til að mistakast því einstaklingurinn verður í 

raun einungis trygglyndari en ella og ef eitthvað er, þá þjappa slíkar tilraunir hópnum enn 

frekar saman sem með þessu hefur eignast sameiginlegan óvin (Ross, Duckworth, Smith, 

Wyness og Schoon, 2011). Því er mikilvægt að vinna með hópnum, tengjast honum og 

blanda reglulega saman ólíkum hópum í skólanum svo einn hópur ráði ekki öllu (Roffey, 
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2011). Allt þykir því benda til þess að tengsl kennara við nemendur sé lykilforsenda þegar 

kemur að því að leysa vandamál sem tengjast hópum. Því meiri tengsl milli kennara og 

nemenda því auðveldara er að fást við vandamálið. Ef  hinsvegar stjórnendur eða starfsmenn 

skólans fara í þá vegferð að reyna að brjóta hópinn niður er hætt við því að tengsl minnki enn 

frekar og vandamálið versni.  

Hoerr (2020) kemur með sanna dæmisögu úr skóla einum í Bandaríkjunum og hvernig 

tekist var á við svona vandamál þar og ábyrgð nemenda um leið aukin.  

Í þeim skóla var veggjakrot mikið vandamál. Ekki var fyrr búið að þrífa það af 

þegar það birtist aftur. Skólastjórinn brá þá á það ráð að láta ákveðna bekki bera 

ábyrgð á að þrífa ákveðna veggi. Ef það birtist veggjakrot ætti sá bekkur að þrífa 

þann vegg sem fyrst. Það leið ekki á löngu þar til veggjakrotið hætti að sjást.  

Þá kemur Hoerr (2020) með dæmisögu úr öðrum skóla.  

Hópur nemenda fékk að mála stóra mynd á vegg fyrir utan skólann. Þarna voru 

meðal annars nemendur sem höfðu þótt mjög krefjandi. Í báðum tilvikum þá 

jókst tilfinning nemenda fyrir því að tilheyra og skólinn varð meira „þeirra“.     

Í báðum tilvikum má sjá hvernig ábyrgð er aukin og ásamt aukinni áherslu á það hvernig 

hegðun þín getur haft afleiðingar fyrir aðra. Að fá að taka þátt í því að byggja upp og móta 

skólann eykur ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart skólanum og um leið hluttekningu 

þeirra í starfsemi hans.  

3.2 Hlutverk kennarans og dæmi um gagnlegar leiðir 

Þó svo mikilvægt sé að rækta jarðveginn, þá er „garðyrkjumaðurinn“ eða gerandinn ekki 

síður mikilvægur. Þegar kemur að því að efla tilfinninga- og félagshæfni hjá nemendum krefst 

það þess að starfsfólk skólans hugi einnig að þessum þáttum í eigin fari. Það getur verið 

krefjandi verkefni og mörgum tilvikum þarf að leggja til hliðar aðgerðir og verkfæri sem 

samræmast ekki þessum áherslum. Mögulega þarf að horfast í augu við að hér þurfi að 

tileinka sér nýja hugsun og ný viðhorf. Mikilvægt er að viðkomandi kennari eða viðkomandi 

starfsmaður vinni með það sama og hann sjálfur minnir nemendur sína á – að leggja áherslu 

á jákvæðu þættina: Hverjir eru styrkleikar mínir? Hvað er ég að gera rétt? Hvernig get ég 

bætt mig og tileinkað mér nýja nálgun sem gæti bætt árangur minn. Allt atriði sem ættu að 

vera eðlilegur hluti af strarfsþróun í kennara. En breytingar eru ekki alltaf einfaldar og 

starfsfólk þarf að fá tíma, handleiðslu og stuðning. Stundum eru „verkfæri“ eða úrræði 

kennarans svo stór hluti af sjálfsmynd hans að hann getur jafnvel ekki skilgreint sig án þeirra 

(Hoerr,2020).  
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3.2.1 Góð tilfinninga- og félagshæfni kennara og starfsfólks 

Eitt af því sem er lykilatriði þegar kemur að því að móta og byggja upp umhverfi þar sem 

áhersla er lögð á félags- og tilfinningahæfni er að starfsfólk skólans tileinki sér þá hæfni líka.  

Þeir kennarar sem þykja hafa góða félags- og tilfinningahæfni geta haft gríðarlega mikil áhrif 

á jákvæða hegðun hjá nemendum og þykja mun betur í stakk búnir til að takast á við 

vandamál sem koma upp í skólastarfinu (Roffey, 2011).  Þá hafa einnig komið fram 

vísbendingar að þeir kennarar sem höfðu miklar áhyggjur, kvíða og einkenni þunglyndis 

höfðu tilhneigingu til að meta hegðunarvanda barna meiri en aðrir (Anna Dóra 

Steinþórsdóttir, 2009).   

Jennings og Greenberg (2009) tiltóku nokkra þætti sem einkenna kennara sem búa yfir 

slíkri hæfni en hún felst meðal annars í að:  

• Skapa tilfinningalegt svigrúm í kennslustofunni. 

• Eiga samskipti við nemendur sem byggja á virðingu. 

• Sýna af sér félagsvæna (e. prosocial) hegðun.  

• Mynda sterk tengsl við nemendur sem byggja á hvatningu og trausti. 

• Leggja áherslu á hegðun og aðstæður sem efla innri hvatningu (e. intrinsic motivation) 

í stað þess að skipa fyrir og treysta á ytri umbun.  

• Móta námsáætlanir og notast við námsefni sem dregur fram styrkleika og um leið 

tækifæri til að sýna þá.  

Rannsóknir hafa sýnt að mun minna fer fyrir ágreiningi (e. conflict) milli nemenda og 

truflandi hegðun þegar kennarar sem leggja áherslu á ofangreinda þætti ná að byggja upp 

betra andrúmsloft í bekknum, þ.e. samskipti sem byggja á virðingu, lausnamiðuðum 

hugsunarhætti, heilbrigðri tjáningu tilfinninga og góðum stuðningi sem mætir þörfum hvers 

og eins (La Paro og Pianta, 2003).  

3.2.2 Gagnvirk  endurgjöf, tilgangur námsefnis og lærdómsrík mistök 

Í rannsókn John Hattie (2009) voru teknir saman, úr fjölda rannsókna, helstu þætti sem þykja 

leiða til árangurs í kennslu. Það er gagnlegt að bera niðurstöður hans saman við 

grunndvallaratriði SEL sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð. Hattie leggur mikla áherslu 

á námsumhverfið. Hann talar mikið um endurgjöf og mikilvægi þess að vanda vel til verka 

þegar kemur að því að veita hana. Það sé þó ekki bara endurgjöfin sem kennari gefur 

nemendum sem skipti máli, heldur einnig endurgjöfin sem kennarar fá frá nemendum. Ef 

þessi þáttur er í lagi getur kennarinn gert sér betur grein fyrir hvar nemandinn er staddur og 

hvernig hann getur hjálpað honum að ná lengra í náminu. Þá leggur Hattie áherslu á 

umhverfi þar sem mistökum er tekið fagnandi og allir líti á það sem hluta af lærdómsferlinu 

og skiptir þá ekki máli hvort mistökin liggja hjá kennurum og nemendum. Þá leggur Hattie 
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mikla áherslu á að kennarar hafi miklar væntingar til allra nemenda sinna en ekki einungis 

þeirra sem eru öflugir námsmenn. Miklar væntingar geta einnig verið mjög verndandi þáttur 

í lífi nemenda. Námsefni og lærdómsferli nemenda þarf aukinheldur að vera merkingarbært í 

þeirra augum og hafa skýran tilgang.   

Ofangreinda þætti telur Hattie (2015) að séu einna mikilvægastir ásamt öðrum 

sambærilegum þáttum sem lesa má um í rannsókn hans. Í öllum tilvikum virðist koma skýrt 

fram hvernig góð félags- og tilfinningahæfni bæði kennara og nemenda geti nýst við að bæta 

gagnvirka endurgjöf, útskýra betur tilgang námsefnis og læra af mistökum í kennslunni. 

Þarna kemur líka enn og aftur fram mikilvægi þess að skólaumhverfið í heild sé hluti af 

þessari nálgun.  

3.2.3 Hvernig á að efla tengsl við nemendur með breyttu viðhorfi? 

Á sama tíma og það skiptir vissulega máli að viðhafa aga og festu í kennslustofunni, einkennir 

það góðan kennara að leyfa nemendum að hafa skoðun á því sem þar fer fram að mati 

Roffey (2011). Kennari sem er leiðtogi, hvetur nemendur, styður þá, gefur þeim reglulega og 

vandaða endurgjöf ásamt því að vera til staðar fyrir nemendur þarf ekki að hafa stjórnina. Í 

því felst líklega nokkurs konar jákvæð mótsögn en kennarinn nær með öðrum orðum 

stjórninni með því að láta hana af hendi. Góður kennari þjálfar nemendur í góðri sjálfstjórn 

og kennir þeim að hafa stjórn á sjálfum sér (Roffey, 2011; Hoerr, 2020; CASEL, 2012). Eins og 

fram hefur komið þá er gott samband milli kennara og nemenda lykilatriði í skólastarfinu 

(Hornby og Atkinson, 2003). Þá þykir samband kennara og nemenda vera sérstaklega 

mikilvægt fyrir nemendur sem hafa orðið útundan eða þá sem erfitt er að kenna (Ennis og 

McCaulay, 2002; Spratt, Shucksmith, Philip og Watson, 2006). Góð tengsl eru bæði 

fyrirbyggjandi og gera kennurum betur kleift að takast á við vandamál ef þau koma upp. Það 

er mikilvægt að nemendur finni fyrir því að þeir sem persónur njóti samþykkis – jafnvel þótt 

hegðun þeirra sé ekki samþykkt, og að þeir upplifi það að tilheyra. Í rannsókn Werner og 

Smith (2001) kom fram að hjá því unga fólki sem hafði sýnt seiglu í lífinu mátti alltaf finna 

styðjandi kennara eða jákvæða skólareynslu sem hafði haft mikil áhrif.  

Breyta þarf því viðhorfi sem snýst um að vera stöðugt að reyna að breyta hegðun 

nemandans með beinum hætti, heldur hvetja hann til að hugsa öðruvísi, sjá hlutina í öðru 

ljósi og reyna að skilja það sem hann er að ganga í gegnum (Roffey, 2011). Til dæmis með því 

að fá hann til að sjá hvaða afleiðingar hegðun hans getur haft á aðra. Þeir nemendur sem eru 

sérstaklega krefjandi eiga mun erfiðara með að greina styrkleika sína og hvar þeir liggja. 

Skýringin er meðal annars fólgin í því að allt þeirra líf hefur snúist um veikleika þeirra og 

hvernig þarf að laga þá (Roffey, 2011). Látið er sífellt í veðri vaka, að viðkomandi sé 

„gallaður“ og það þurfi að „laga“ hann. Hér ætti að vera auðvelt að sjá orsakasamhengi milli 
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þess að vera stöðugt áminntur um það að vera „gallaður“ og að byggja upp góða sjálfsmynd. 

Þeir einstaklingar þurfa sérstaklega á því að halda að einhver sem þeir líta á sem fyrirmynd 

hjálpi þeim að finna styrkleika sína og gefi þeim tækifæri til að nota þá. Það gerist ekki á einni 

nóttu – það getur tekið langan tíma að telja þeim trú um að þau hafi yfirhöfuð styrkleika og 

sérstaklega gagnvart þeim sem hafa stöðugt fengið skilaboð um annað. Hér er mikilvægt að 

gefast ekki upp. Þó að greiningar geti verið gagnlegar þarf að varast skilaboðin sem þær geta 

sent einstaklingum, sem og misskilning sem þær geta valdið. Börn sem fá ADHD greiningu 

upplifa það oft að þar með séu þau með enga sjálfstjórn. Að öll þeirra hegðun sé stjórnlaus 

og þau geti ekki lært að hafa áhrif á hana. Þetta er hins vegar ekki rétt – flest börn geta haft 

stjórn á sér að miklu leyti og það er mjög sjaldgæft að börn hafi enga sjálfstjórn þó svo það 

líti þannig út að yfirborðinu (Roffey, 2011).  

Þegar hegðun barns er orðin krefjandi getur svarið verið, að í stað þess að láta hana fara í 

taugarnar á sér eigi að líta svo á að barnið sé einfaldlega ekki búið að ná ákveðinni hæfni sem 

tengist ákveðinni hegðun og fást við málið út frá þeim punkti. Einstaklingur sem tjáir reiði á 

óæskilegan hátt eða einhver sem segir kennara til syndanna þegar hann upplifir óréttlæti er 

gott dæmi. Í þeim tilvikum getur þjálfun í félags- og tilfinningahæfni skipt miklu máli. Hægt er 

að hugsa svipað og þegar barn hefur ekki náð tökum á námsefni. Þeim er sjaldnast refsað 

fyrir það. Sömu nálgun mætti taka á hegðun en hafa ber þó í huga að ávallt þarf að tryggja 

öryggi barnsins og annarra í aðstæðum. Um leið og það er tryggt þarf að vinna markvisst og 

yfirvegað með hegðunina og á uppbyggjandi hátt. Það þarf því að leggja áherslu á að þjálfa 

jákvæðu þættina í fari nemandans til að vega upp á móti þeim neikvæðari. Hér er líka vert að 

benda á að tala alltaf um hegðunina en ekki barnið. Hegðunin er óásættanleg – ekki barnið 

eða nemandinn.  

Þetta getur vissulega verið auðveldara í orði en á borði og því er gagnlegt að skoða leiðir 

Roffey (2018) til að byggja upp jákvætt samband kennara og nemenda.  

Dæmi um einfaldar leiðir til að byggja upp jákvætt samband við nemendur 

• Brostu, það sýnir hlýju og að þér líki við nemandann.  

• Vertu kominn á undan nemendum í kennslustofuna – heilsaðu öllum með nafni.  

• Notaðu skilaboð í 1. persónu í stað 2. persónu - fólki finnst auðveldara að meðtaka 

„ég“ boð. Dæmi: Mér finnst of mikill hávaði í staðinn fyrir „þið eruð með of mikinn 

hávaða“.   

• Spurðu spurninga þegar þú getur. Þegar nemandi þarf að svara eru meiri líkur á því að 

hann taki eftir því sem þú ert að segja. Þessar spurningar þurfa þó að bera merki þess 

að þú sért forvitin/n en mega ekki vera í yfirheyrslustíl. Dæmi: „Ég hef tekið eftir því að 

þú … og því velti ég því fyrir mér hvort ... hvað finnst þér?“ 
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• Leggðu þig fram við að fræðast um líf nemendanna og finna eitthvað sem þeir hafa 

áhuga á – sérstaklega þeirra sem sýna krefjandi hegðun. Þá getur verið gott að skoða 

hvort eitthvað sé sameiginlegt – ekki er verra að hafa kynnt þér áhugamálin sem 

nemandinn hefur, til dæmis tölvuleikina eða sjónvarpsþættina. Þannig má eiga samtöl 

við nemandann og jafnvel þótt þau séu stutt sýna þau hluttekningu.  

• Láttu nemandann finnast að þú hafir trú á honum, að hann hafi eitthvað fram að færa 

og að þú berir hag hans fyrir brjósti.    

• Leggðu þig fram við að benda á styrkleika í fari nemandans og gefa honum tækifæri til 

að sýna þá.  

• Taktu eftir og hafðu orð á jákvæðri hegðun hjá nemandanum, litlu breytingunum og 

þegar hann leggur sig fram. Það eru litlu hlutirnir sem geta öllu breytt.  

• Reyndu að aðgreina hegðunina frá nemandanum – margir nemendur eiga erfitt með 

að taka leiðsögn því þeir upplifa að verið sé að dæma þá sem einstaklinga í stað þess 

að dæma hegðunina.  

• Reyndu að búa til aðstæður þar sem nemandinn fær einhverju áorkað og nær að 

standa sig vel – það er mikilvægt að hann upplifi sigra.  

• Legðu áherslu á það við nemendur að allt er erfitt í fyrsta skipti – síðan verður það 

auðveldara með æfingunni.  

• Fagnaðu fjölbreytileikanum og hvernig hver og einn er einstakur en að við getum engu 

að síður átt margt sameiginlegt.  

• Reyndu alltaf að bjóða upp á val fyrir nemendur – þannig eykur þú ábyrgð þeirra og 

sjálfstæði til að taka eigin ákvarðarnir (sjá sjálfsákvörðurnarkenninguna). Oft er betra 

að hafa færri valkosti en óendanlega.  

• Talaðu lágt – í stað þess að hækka röddina þegar þú vilt athygli. Reyndu að þróa 

myndrænar vísbendingar sem nemendur skilja. Ef það eru nemendur sem eiga erfitt 

með að sjá getur þú einnig notast við lága tóna.  

• Hrósaðu í gegnum aðra með því að hrósa nemandanum við einhvern sem þú veist að 

mun koma því til skila eða hrósaðu þeim við einhvern annan en fyrir framan þau. Þetta 

getur verið áhrifaríkara en beint hrós.  

• Leggðu þig fram við að taka eftir tilfinningum Dæmi: Ég sé að þú ert 

reiður/leiður/pirraður. Þetta getur gert það að verkum að nemandinn þarf ekki að tjá 

tilfinningar sínar með eins miklum látum til að það sé hlustað á hann.  

• Sýndu að þú gerir stundum mistök líka – þetta kemur í veg fyrir að nemandinn upplifi 

að hann þurfi að vera fullkominn. Þetta sýnir líka gott fordæmi þegar kemur að því að 

takast á við mistök eða mótlæti.  

• Leggðu þig fram við að biðjast afsökunar þegar þú hefur haft rangt fyrir þér.  

• Komdu ávallt fram við nemendur af virðingu.  

Hlutir sem ber að forðast.  
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• Þegar þú verður var við hegðun er áríðandi að byrja ekki á því að tala um ákveðinn 

nemanda. Ávarpaðu fyrst allan bekkinn. Dæmi: Ég sé að þið eigið öll erfitt með að hafa 

þögn – sumir eru að standa sig vel og það er frábært. Ef nauðsyn krefur þá er rætt við 

nemendur í einrúmi.  

• Ekki bera saman nemendur við samnemendur eða systkini svo þau heyri – það leiðir til 

gremju.  

• Ekki dæma einstaklinga eftir fjölskyldu, kyni, menningu eða trú. Þetta á auðvitað að 

vera sjálfgefið.  

• Ekki taka hegðun nemenda persónulega – það er ólíklegt að það hafi eitthvað með þig 

að gera jafnvel þótt þú sért í eldlínunni eðli málsins samkvæmt.  

• Ekki fara í vörn. Það eykur ágreining og gerir málin verri.  

(Roffey, 2018, bls. 102 – 104) 

Ekki er ráðlegt að reyna að tileinka sér alla þessa þætti í einni lotu heldur er mun gagnlegra 

að velja nokkur atriði til að þjálfa og gera að nýjum venjum. Fá jafnvel samkennara til að taka 

þátt eða stærra teymi. Það er næstum áreiðanlegt að bæði kennarar og nemendur munu 

fljótlega finna mikinn mun.  

3.2.4 Viðbrögð við krefjandi hegðun 

Nauðsynlegt að þekkja sjálfan sig vel og bera kennsl á þá þætti í skólastarfinu sem geta 

hleypt manni upp. Þetta fjallar Roffey (2011) meðal annars um í bók sinni, The Primary 

Behaviour Cookbook: Strategies at your Fingertips, ásamt gagnlegum leiðum til að takast á 

við krefjandi hegðun nemenda og greiningu á þeim tilfinningum sem hegðunin getur vakið 

hjá kennara. Þá tiltekur hún sérstaklega þrjá tilfinningalega þætti: Ótta (e. fear), ofsareiði (e. 

fury) og pirring (e. frustration). Þessa tilfinningalegu þætti er mikilvægt að þekkja sem hluta 

af tilfinninga- og félagshæfni kennarans.     

Ótti er beintengdur við kvíða og kvíðaviðbragð líkamans. Þessi viðbrögð hafa fylgt 

manninum alla tíð og tengjast „flýja eða berjast“ viðbrögðum (e. flight og fight response). 

Tilgangur þess er að undirbúa líkamann undir það að berjast eða flýja af hólmi. Þetta 

viðbragð getur tekið yfir áður en framheilinn, sem sér um hugsanirnar (e. neocortex) fær 

tíma til að bregðast við (Roffey, 2011). Þetta viðbragð er lífsnauðsynlegt þegar þú mætir 

raunverulegri hættu en í öðrum tilvikum, þegar viðbragðið fer af stað, er betra að taka sér 

smá tíma áður en tekin er ákvörðun um framhaldið. Ótti getur tengst mörgum þáttum í 

skólastarfinu. Ótti við ákveðna nemendur, ótti við mistök, ótti við stjórnendur eða 

samkennara, ótti við að gera hlutina ekki rétt, ótti við foreldra og svo framvegis. Roffey 

(2011) leggur það til að fyrsta skrefið sé að átta sig á því hvaðan óttinn kemur og greina hann 

nánar. Mikilvægt er að vinna með óttann og átta sig á því hvernig hann getur haft áhrif á 

sjálfan sig og aðra. Hún kemur með góða dæmisögu um snákahræðslu í Ástralíu.  
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Það er mikið til af eitruðum snákum í Ástralíu og margt fólk er hrætt við þá. Mjög 

fáir hinsvegar hafa látist við það að hafa verið bitnir af snákum. Flest dauðsföllin 

verða þannig að viðkomandi ógnar snáknum til dæmis með því að slá í hann með 

spýtu eða stíga ofan á hann. Ef þú hefur nógu hátt eða heldur ákveðinni fjarlægð 

þá gerir snákurinn ekkert. Stundum eiga kennarar það til að „stíga á“ nemendur 

og eru síðan furðu lostnir yfir því af hverju þeir verða bitnir! (Roffey, 2011, bls. 

36) 

Roffey (2011, bls. 38) leggur til nokkra hluti sem er gott að gera þegar staðið er frammi fyrir 

ótta.  

• Að velta fyrir sér hvernig hlutirnir eru í raun og veru. Ótti er oft nátengdur 

ímyndunaraflinu en með því að skoða staðreyndir er hægt að sjá að hlutirnir eru ekki 

eins slæmir og haldið var í fyrstu. Í hverju felst raunveruleg ógn? Þegar þetta er skoðað 

í raunhæfu samhengi þá kemur yfirleitt í ljós að ógnin er mun minni. Að setja hlutina í 

samhengi er líka mikilvægt. Ekki láta nokkra litla hluti hafa algjöra stjórn á því hvernig 

þér líður.  

• Settu hlutina í stærra samhengi og þá sérðu að þeir skipta mjög líklega engu máli. 

Skoðaðu ætlun viðkomandi. Ekki túlka alla hegðun á versta veg. Ætlaði nemandinn að 

vera dónalegur eða hafði hann ekki hugsað málið til enda og hverjar afleiðingarnar 

væru? Er hann að reyna að ögra þér og sýna fram á vanhæfni þína eða á hann kannski 

bara slæman dag? Er fólk að hlæja að þér persónulega eða að aðstæðum? Ekki oftúlka 

hlutina.   

• Ekki einblína á ógnina heldur reyndu að sjá aðra hluti í staðinn. Hugsaðu til dæmis 

hvernig hegðun nemandans hefur áhrif á hann sjálfan í staðinn fyrir hvaða merkingu 

hún hefur fyrir þig. Öll hegðun hefur einhverja merkingu fyrir einstaklinginn og oft 

tengist það líðan eða öðrum þáttum sem tengjast okkur ekki neitt.  

Hér er önnur dæmisaga sem sýnir hvað sjónarhorn getur skipt miklu máli: 

Það var stór samkoma í skólanum. Allir nemendur voru mættir á sal og 

skólastjórinn var að hefja ræðu. Nói kom aðeins of seint og í þokkabót var hann 

með húfu á hausnum. Skólastjórinn bað Nóa um að taka húfuna af sér en Nói 

neitaði, stóð upp, sneri baki í skólastjórann og gekk út fyrir framan alla 

nemendurna. Skólastjórinn var mjög ósáttur og þarna þurfti Nói að átta sig á 

afleiðingunum. Niðurstaðan varð sú að hann var rekinn úr skólanum. Nói sagði 

síðar kennaranum sínum að ástæðan fyrir því að hann vildi ekki taka að ofan 

húfuna var að hann hafði verið í klippingu og vildi ekki að neinn myndi sjá það. 

Hann hefði augljóslega ekki getað sagt það fyrir framan alla – það hefði verið 

mjög vandræðalegt. Þannig í staðinn tók hann þá ákvörðun að ganga út. Frá 
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ákveðnu sjónarhorni þá var það mjög skynsamleg ákvörðun hjá Nóa en 

skólastjórinn túlkaði hegðunina hins vegar öðruvísi. Fyrir honum var þetta 

ógnandi hegðun þar sem Nói var að bjóða stjórnvaldinu byrginn. (Roffey, 2011, 

bls. 37).  

Roffey (2011) talar um ofsareiði og hvernig reiði getur byggst upp af mörgum þáttum. Oft 

tengist það því að viðkomandi upplifir óréttlæti eða að ástæðan er uppsafnaður pirringur. 

Oftast sér kennarinn bara kornið sem fyllti mælinn en ekki alla hina hlutina sem höfðu áhrif á 

reiðina. Hér er mikilvægt að átta sig á því að það er ekki reiðin sjálf sem er vandamálið heldur 

hvernig hún er tjáð. Reiði getur líka tengst breytingum og missi en hún getur verið nátengd 

sorgarferli. Bakvið reitt barn er oft leitt barn. Það er fullkomlega eðlilegt að verða stundum 

reiður þegar maður upplifir hegðun hjá nemendum sem er óásættanleg. Stundum verður 

ástandið persónulegt og upplifnuni sú, að þau kunni ekki að meta það sem gert er fyrir þau. 

Barnið hefur uppi óraunhæfar kröfur, er sjálfmiðað eða sýnir engin viðbrögð við því sem gert 

er fyrir það (Roffey, 2011). Þótt eðlilegt sé að taka hlutina persónulega og bregðast við út frá 

því er mikilvægt að geta haft stjórn á þeim tilfinningum sem fylgja. Þarna getur 

tilfinningahæfnin skipt sköpum fyrir kennarann.  

3.2.5 Kennsluaðferðir  

Eitt aðalatriðið í svokölluðu leiðsagnarnámi er virk endurgjöf og því þykir sú kennsluaðferð 

henta vel til að þjálfa félags- og tilfinningahæfni (Marzano, 2015). Þannig má setja upp 

kennslu í félags- og tilfinningahæfni með því að sundurliða þá hæfni sem á að kenna, setja 

skýr markmið og veita nemandanum reglulega endurgjöf eftir því sem hann færist nær 

markmiðinu (Marzano, 2015). Hægt væri að hafa hæfniþætti SEL sem hluta af verkefninu. Í 

stað þess að leggja einungis áherslu á bóklega þekkingu væri hægt að leggja áherslu á félags- 

og tilfinningahæfni í tengslum við verkefnin. 

Hér að framan var fjallað um þau grundvallaratriði skólastarfsins sem þurfa að vera til 

staðar til þess að skapa réttan jarðveg fyrir árangursrika þjálfun og þroska nemenda á sviði 

tilfinninga- og félagshæfni. Af því sem þar kemur fram, má ótvírætt draga þá ályktun, að allar 

kennsluaðferðir sem örva sjálfstæði nemenda í ákvarðanatöku, lýðræði og hópvinnu ásamt 

því að draga fram styrkleika (til dæmis með því að bjóða upp á ólík verkefnaskil) eru vel til 

þess fallnar að þjálfa tilfinninga- og félagshæfni nemenda. Jafnframt, að mikilvægt er að leyfa 

nemendum að taka þátt í að skipuleggja skólastarfið, velja námsefni ásamt skólastarfi sem 

virkjar nemendur á ólíkan hátt og gefur þeim bæði hlutverk og ábyrgð. Þetta er mikilvægt að 

hafa í huga þegar fjallað er um þjálfun og kennslu hæfniþáttanna.  
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3.3 Þjálfun og kennsla hæfniþáttanna fimm 

Til að þjálfa hæfniþættina fimm: Sjálfsþekkingu, sjálfstjórn, félagsvitund, félagsfærni og 

skynsemi þarf að huga að nokkrum þáttum. Hér fyrir neðan verður fjallað um hvern þátt fyrir 

sig og þeir skilgreindir nánar. Þessar skilgreiningar byggja bæði á leiðbeiningum CASEL 

samtakanna (CASEL, 2003; CASEL, 2007; CASEL, 2013) og öðrum rannsakendum (Durlak, 

Weissberg, Domitrovich og Gullotta, 2017; Rogers, 2019).  

3.3.1 Kennsla í félags- og tilfinningahæfni 

Að hversu miklu leyti er hægt að kenna þessa hæfni og þjálfa hana í skólanum? Er 

raunverulega hægt að kenna þetta í kennslustofunni?   

Margar rannsóknir sýna að það sé hægt og að námsefni eða áherslur í kennslu sem 

byggja á SEL skili góðum árangri (Bridgeland, Bruce og Hariharan, 2013). Kennarar leika mjög 

stórt hlutverk í þessu samhengi og geta með skipulögðum hætti haft mjög mikil áhrif á þessa 

þætti hjá nemendum. Þá getur námsefni verið fjölbreytt og komið inn á þætti eins og 

vímuefnanotkun, ofbeldi, heilsu og trú á eigin getu. Í sumum skólum sem aðhyllast áherslur 

SEL er lögð rík áhersla á að byggja upp öruggt, nærandi umhverfi sem byggist á umhyggju og 

góðri tengingu nemenda við skóla. Um leið eru gerðar miklar kröfur í námi en þó hugað vel 

að áhugahvöt nemenda samhliða (CASEL, 2013).  

Það er hins vegar ekki nóg að kenna þetta einungis beint, heldur sýna nýlegar rannsóknir 

að huga þurfi vel að umhverfisþáttum eins og sambandi kennara og nemenda enda sé það 

lykilþáttur í að spá fyrir um velgengni nemenda þegar kemur að námi eða félagslegum 

aðstæðum (Bridgeland, Bruce og Hariharan, 2013). En það virðist þó oft koma með 

innleiðingunni því þeir kennarar sem tileinka sér aðferðir og hugmyndafræði SEL nota til 

dæmis frekar jákvæðari leiðir í aga- og bekkjarstjórnun, verða umhyggjusamari fyrir 

nemendum sínum og eru betur í stakk búnir til að mæta þörfum nemenda sinna. En það er 

ekki bara kennslan sem er mikilvæg heldur er þjálfunin það einnig. Lögð er rík áhersla á það 

að nemendur þurfi að fá tækifæri til að þjálfa hæfnina sem oftast og einnig að heimilin taki 

virkan þátt í þeirri þjálfun (Bridgeland, Bruce og Hariharan, 2013).  

Höfundar CASEL leiðarvísisins leggja mikla áherslu á að stefnan sé vel innleidd og að 

stjórnendur styðji við hana. Stefnan þarf í rauninni að virka sem nokkurs konar áttaviti fyrir 

skólann í heild sinni og verða hluti af DNA skólans, ef svo mætti að orði komast. Þá kemur 

fram í öðrum leiðarvísi um innleiðingu SEL (CASEL, 2003) hve mikilvægt það sé að efla hið 

óhefðbundna nám samhliða hinu. Þar er meðal annars vitnað, máli þessu til stuðnings, í 

rannsókn Wang og félaga sem birtist í bók þeirra Psychology and Educational Practice frá 

árinu 1997. Þar kom skýrt fram að áhersla á skólaumhverfi sem styður við tilfinninga- og 

félagshæfni sé lykilatriði. Skoðaðir voru margir þættir í skólaumhverfinu með tilliti til 
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velgengni í námi og kom fram að félagslegir og tilfinningalegir þættir skiptu sköpum fyrir 

námslegan árangur, eins og aðrar rannsóknir sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan 

styðja einnig. En þar að auki kom fram í rannsókninni að þeir nemendur sem fengu tækifæri 

til að taka þátt í félagsstarfi innan skólans mynduðu sterkari tengsl við skólann. Fleiri hafa 

bent á að aukin kennsla og þjálfun í að kenna börnum að bera kennsl á félagslegar- og 

tilfinningalegar þarfir sínar skiptir ekki einungis máli í að undirbúa þau betur fyrir nám heldur 

eykur einnig getu þeirra til að læra samkvæmt rannsóknum (Hawkins o.fl., 1999; Malecki og 

Elliott, 2002; Kolbrún Pálsdóttir, 2017).  

Skólaumhverfið þykir því vera sérstaklega vel til þess fallið að þjálfa þessa 

þætti. Umsjónarkennarinn (e. lead teacher) eða sá aðili sem vinnur mest með barnið er 

talinn vera best í stakk búinn að þjálfa hæfni nemenda í þessum þáttum (Pelco og Reed-

Victor, 2007). Umsjónarkennarinn er yfirleitt sá kennari sem er mest til staðar fyrir barnið 

innan skólans og getur því fylgt eftir þeirri þjálfun sem hann hefur farið í með nemandanum 

svo sem að taka eftir jákvæðri hegðun, vera góð fyrirmynd og gefa gott fordæmi. Pelco og 

Reed-Victor taka þó fram að í raun sé um að ræða þann aðila sem hefur bestu tengslin við 

barnið (2007). Í sumum tilvikum er það umsjónarkennari en í öðrum faggreinakennari, 

sérkennari eða einhver annar aðili. Rannsóknir sýna aukinheldur að besta umhverfið til að 

þjálfa þessa þætti er kennslustofan því þar upplifa nemendur oftar en ekki meira öryggi og 

meiri stuðning en annars staðar (Lynch, Geller og Schmidt, 2004). Hæfnin þarf heldur ekki að 

vera kennd beint, heldur getur virkað betur að tengja hana við ákveðnar greinar og 

samtvinna hana því námsefni sem liggur til grundvallar. Í ensku væri til dæmis hægt að vinna 

með enska texta þar sem fjallað er um þessi mál, í íslensku mætti draga fram sérstaklega 

atriði úr bókmenntum eða ljóðum sem snúa að tilfinningum og félagshæfni – svo ekki sé 

minnst á hugtakaskilninginn. Með því að leggja áherslu á þætti í námsefninu eins og stjórn á 

eigin hegðun, félagshæfni og leiðir til að læra er hægt að efla hæfni nemenda enn frekar á 

þessum sviðum (McIntosh og Mackay, 2008). Skólinn er því kjörinn vettvangur til að bæði 

kenna og þjálfa þessa hæfni. Hér á eftir verður tilgreint nánar hvaða leiðir hægt er að fara til 

að tvinna þetta saman við námsefnið í hverjum þætti fyrir sig.    

3.3.2 Sjálfsþekking (e. self-awareness)  

Hæfni einstaklinga til að greina eigin tilfinningar, hugsanir og gildi og hvernig þeir þættir 

hafa áhrif á hegðun þeirra. Sjálfsþekking snýst einnig um að þjálfa þá hæfni sem þarf til að 

greina eigin styrkleika og hvernig þeir nýtast í ólíkum aðstæðum, byggja upp sjálfsöryggi, 

auka bjartsýni og efla trú þeirra á eigin getu.  

Þegar kemur að sjálfsþekkingu þarf kennarinn að hjálpa nemandanum að þekkja  

styrkleika sína og gefa honum tækifæri til að sýna þá. Að kenna honum að tjá tilfinningar, 
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hvað þær þýða, af hverju þær koma og hvað þær heita. Að notast við jákvæðar og styðjandi 

aðferðir sem hjálpa nemandanum að efla sjálfsmynd sína og sjálfstraust. Að vera með miklar 

væntingar til allra nemenda og sýna þeim að einhver hafi trú á þeim. Roffey (2018) kemur 

með dæmi um svokallaða hringleiki (e. circle games) sem nýtast vel við að efla þessa hæfni 

hjá nemendum. Þá sitja nemendur í hring þar sem tekið er fyrir ákveðið málefni. 

Hringleikurinn er alltaf byggður upp á sama hátt og lýtur ákveðnum reglum. Með æfingunni 

verða nemendur betri í leiknum.   

3.3.2.1 Dæmi um leiðir til að efla sjálfsþekkingu 

Þegar kemur að sjálfsþekkingarþættinum þá er meðal annars lagt upp með að nemendur 

þekki sínar tilfinningar og hvernig þær hafa áhrif á hegðun þeirra. Það er hægt að þjálfa með 

eftirfarandi hætti:  

Það sem nemendur gera:  

• Leggja fram orðalista yfir tilfinningar sem er sýnilegur í kennslustofunni og hæfir 

hverjum aldri.  

• Að láta nemendur staldra við og skoða hvenær þau upplifðu sömu tilfinningar og 

sögupersóna í bók sem verið er að lesa.  

• Ræða sérstaklega hvernig líkaminn bregst við ólíkum tilfinningum og hvernig þær 

birtast.  

• Láta nemendur ræða í hópum um hvernig tilfinningar geta haft áhrif á hegðun.  

• Í samfélagsfræði væri hægt að láta nemendur ræða saman um hvernig þeim hefði liðið 

ef þau hefðu lent í sömu aðstæðum og þær persónur sem er verið að fjalla um. Þá er 

einnig hægt að láta þau setja sig í spor þeirra sem upplifðu ákveðna atburði og skrifa 

ritgerð um ímyndaða, tilfinningalega upplifun þeirra. 

• Í stærðfræði væri hægt að fjalla um fræga stærðfræðinga sem leystu flókin 

stærðfræðileg vandamál og hvernig nemendum myndi líða ef þau stæðu frammi fyrir 

sama vandamáli.   

• Að láta nemendur skila verkefni eða ræða um eigin styrkleika og hvernig þeir nýtast í 

tengslum við það námsefni sem liggur fyrir.  

• Að fjalla um styrkleika sögupersóna og hvernig þeir nýttust í ákveðnum aðstæðum.  

Það sem kennarinn gerir:  

• Veita reglulega endurgjöf til nemenda og fá þau til að tjá sig á móti. Hvernig leið þeim 

þegar þau náðu ekki að leysa verkefnið? Hvernig leið þeim þegar þau náðu loksins að 

leysa verkefnið? O.s.frv.  

• Spyrja nemendur reglulega hvað þeim fannst áhugavert og hvernig sá áhugi tengist 

þeim sjálfum.  
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• Segja frá eigin tilfinningum í tengslum við bekkinn, námsefnið eða það sem á sér stað 

og útskýra fyrir nemendum.  

• Spyrja opinna spurninga sem fá nemendur til að spegla skoðun sína eða tilfinningar á 

dýpri hátt.  

Þetta efni er unnið út frá leiðarvísi frá CASEL (2017a, 2017b og 2017c) 

3.3.3 Sjálfstjórn (e. self-management) 

Hæfni einstaklinga til að stýra eigin tilfinningum, takast á við álag, efla sína eigin áhugahvöt, 

ásamt þeim sjálfsaga sem þarf til að ná bæði langtíma og skammtíma markmiðum.   

Þegar kemur að sjálfstjórn þarf kennarinn að hjálpa nemandanum að sýna þrautseigju, 

þolinmæði og sjálfsaga, til dæmis með því að gefast ekki upp á erfiðum verkefnum eða að 

bíða með að röðin komi að þeim. Það þarf að kenna þeim að vera sinn eigin besti vinur, 

hvetja sig áfram þegar á móti blæs, setja sér markmið og að skipuleggja sig. Hoerr (2020) 

telur að mikilvægt sé að ræða reglulega þessi atriði sem tengjast sjálfstjórn við nemendur og 

hafa þau jafnvel sýnileg í kennslustofunni. Tengja þau við námsefnið og útskýra fyrir 

nemendum til dæmis í tengslum við hópavinnu eða önnur verkefni sem reyna á þessi atriði. 

3.3.3.1 Dæmi um leiðir til að efla sjálfstjórn 

Hægt er að þjálfa sjálfstjórn með eftirfarandi hætti: 

Það sem nemendur gera: 

• Æfa og þjálfa ýmiskonar öndunartækni til að slaka á.  

• Æfa atriði til að stýra eigin hegðun svo sem eins og jákvætt sjálfstal (e. self-talk), 

slökunaræfingar, telja upp á tíu og fleira sem nýtist við að ná stjórn á eigin hegðun.  

• Þjálfa nemendur í að setja sér markmið og finna leiðir til að hvetja sig áfram í náminu. Í 

stærðfræði er til dæmis kjörið að kenna nemendum að setja sér markmið til dæmis 

þegar verið er að reikna ákveðinn fjölda dæma. Þá er einnig hægt að kenna 

nemendum að setja markmiðin sín upp í excel eða reikna þau út frá prósentum.  

• Finna jákvæðar leiðir með nemendum sem hjálpa þeim að tjá tilfinningar sínar á 

gagnlegan hátt.  

• Ræða við nemendur um mögulega hindranir í náminu. Dæmi hjá yngra stigi gæti verið 

ef enginn er til að lesa með þeim heima og á eldra stigi þegar þau skilja ekki námsefnið 

– hvert geta þau leitað? Með öðrum orðum – kenna þeim og æfa þau í að leita sér 

hjálpar.  

• Þjálfa nemendur í að nota ákveðinn hjálparbúnað svo sem spjaldtölvur eða síma.  
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Það sem kennarar gera:  

• Að kennarar tali um tilfinningar sínar og í framhaldi sýni nemendum hvernig þeir 

takast á við þær. Þegar kennarinn verður til dæmis pirraður á skvaldri í bekknum gæti 

hann lýst tilfinningum sínum við nemendur og útskýrt síðan hvernig hann ætlaði að 

takast á við þær með því að telja upp á tíu áður en hann ákveður hvað hann gerir 

næst.  

• Að byrja allar kennslustundir á æfingum sem lúta að sjálfstjórn eins og að anda 

nokkrum sinnum djúpt eða eiga stutta slökunarstund.  

• Að gefa nemendum jákvæða endurgjöf þegar þau eru að nýta sér tækni til að ná stjórn 

á eigin hegðun, leita hjálpar eða tjá tilfinningar sínar. Taka eftir því hvaða aðferðir þau 

nota til að ná stjórn á hegðun sinni.  

• Spyrja þau reglulega hver gæti hjálpað þeim í ákveðnum aðstæðum svo þau séu tilbúin 

þegar þær aðstæður koma upp.  

• Að kenna þeim að fórna minni hlutum fyrir meiri. Klára til dæmis heimavinnuna sína 

áður en þau fara út að leika eða hitta vin.  

• Kenna þeim að setja sér markmið í námi með því að tilgreina til dæmis markmið 

kennslustundarinnar eða útskýra fyrir þeim hvað þau eiga að kunna skil á eftir tímann.   

Þetta efni er unnið út frá leiðarvísi frá CASEL (2017a, 2017b og 2017c)  

3.3.4 Félagsvitund (e. social-awareness) 

Hæfni einstaklinga til að setja sig í spor annarra, sýna samkennd, fagna fjölbreytileika og 

bera virðingu fyrir náunganum ásamt því að þekkja, skynja og skilja félagsleg norm í ólíkum 

aðstæðum.  

Félagsvitundin fjallar um það hvernig nemandinn skilur og upplifir félagsheiminn. Þar þarf 

að þjálfa nemendur í að sjá heiminn út frá sjónarhorni ólíkra hópa, setja sig í spor annarra, 

efla samkennd og samhygð ásamt því að fagna fjölbreytileikanum og bera virðingu fyrir 

öðrum. Þessa þætti má setja inn í allt námsefni með því að ræða um þá sérstaklega, til 

dæmis í upphafi á hópverkefnum eða ræða um tilfinningar sögupersóna. 

3.3.4.1 Dæmi um leiðir til að efla félagsvitund 

Hægt er að þjálfa félagsvitund með eftirfarandi hætti: 

Það sem nemendur gera:  

• Að þjálfa nemendur í að þekkja og skilja líðan annarra með því að skoða til dæmis 

svipbrigði og líkamstjáningu. 

• Gera æfingu þar sem þau skoða ólík svipbrigði og greina hvernig einstaklingnum á 

myndinni líður. Þetta geta þau einnig gert sjálf í hópum.  
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• Þegar verið er að lesa bókmenntir eða fjalla um sögupersónur að þjálfa nemendur í að 

setja sig í spor þeirra og átta sig á því hvernig þeim líður.  

• Útskýra fyrir nemendum og fjalla reglulega um samkennd (e. empathy).  

• Útskýra ólík samfélagsleg norm ásamt því að útskýra fyrir nemendum hvernig 

óskrifaðar reglur virka í mismunandi aðstæðum. Hvernig hegðun er leyfileg í 

skólanum, kvikmyndahúsi, afmæli, fínni veislu og þar fram eftir götunum.  

• Hvernig hægt er að lesa í umhverfi og nota það til að ákveða hvernig hegðun er 

viðeigandi hverju sinni.  

• Fara í Já/nei/hlutlaus leikinn með þeim þar sem Já er öðru megin í stofunni, hlutlaus er 

í miðjunni og nei á hinum endanum. Spyrja síðan um hluti og þannig að þau upplifi 

hvernig skoðanir geta verið ólíkar.  

• Þjálfa þau í jafnrétti og mannréttindum ásamt því að bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra.  

• Fá nemendur til að tjá sig um neikvæð áhrif fordóma og afleiðingar sem þeir hafa á 

samfélagið.  

• Kenna nemendum hvernig hegðun þeirra getur haft áhrif á aðra.  

• Sýna fram á mikilvægi þess að hjálpa til og gefa af sér til samfélagsins.  

• Búa til verkefni þar sem nemendur þurfa að gefa af sér og hjálpa samfélaginu í 

kringum sig.  

• Taka umræðu með nemendum um af hverju skólareglur eða reglur yfir höfuð skipta 

máli.  

• Fá eldri nemendur til að stýra herferð sem gengur út á að koma vel fram við hvort 

annað. 

• Kynna fyrir nemendum hvaða bjargir eru í samfélaginu og úrræði fyrir þá sem þurfa 

hjálp.  

• Láta nemendur gera verkefni sem snýr að því hvert þau geta leitað í ákveðnum 

aðstæðum – hvaða persónur í lífi þeirra gætu hjálpað þeim?  

• Halda bekkjarfundi og kenna nemendum að tjá sig á heilbrigðan hátt.   

Það sem kennarinn gerir:  

• Gefa nemendum nógu oft tækifæri til að ræða um hluti sem tengjast tilfinningum.  

• Tala reglulega um upplifanir fólks í ólíkum aðstæðum.  

• Veita ólíkri menningu athygli með því að leyfa nemendum að segja frá sinni menningu 

og hvernig þeirra menningarheimur er eða fjölskylda.  

• Ganga á undan með góðu fordæmi og fagna fjölbreytileikanum.  

• Um hátíðarnar að gefa öðrum menningarheimum gaum og fjalla um hvernig aðrir 

halda upp á hátíðarnar.  

• Sýna umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum.  

• Sýna öllum nemendum virðingu.  
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• Sýna nemendum að líðan og velferð annarra skiptir máli.  

• Fjalla um persónur í sögunni sem létu gott af sér leiða og breyttu heiminum til hins 

betra.  

• Fá eldri nemendur til að leiðbeina yngri nemendum.  

• Vera til staðar fyrir nemendur og hafa það sýnilegt í skólanum hvert þau geta leitað.  

• Finna leiðir sem auðvelda nemendum að óska eftir hjálp.  

Þetta efni er unnið út frá leiðarvísi frá CASEL (2017a, 2017b og 2017c) 

3.3.5 Félagsfærni (e. relationship skills) 

Hæfni einstaklinga til að eiga í góðum samskiptum við aðra, nálgast aðra félagslega, byggja 

upp og viðhalda samböndum, vinna með öðrum, leysa ágreining og biðja um hjálp. 

Félagsfærni hefur líklega aldrei verið jafn mikilvæg og á þeirri upplýsingaöld sem við lifum 

á í dag. Þar skipta samskipti máli, hvernig þú leysir vandamál og átök, viðheldur samböndum 

og vinnur með öðrum. Þá má ekki gleyma þeim mikilvæga þætti að biðja um hjálp. Því miður 

er alltof margir sem kunna ekki að biðja um hjálp og getur afleiðingin af því verið skelfileg. 

Þarna geta hópeflisleikir, vináttufærniþjálfun, félagsstarf og fleira komið að góðum notum.  

3.3.5.1 Dæmi um leiðir til að efla félagsvitund 

Hægt er að þjálfa félagsvitund með eftirfarandi hætti: 

Það sem nemendur gera:  

• Fá kennslu í því hvernig hægt er að þjálfa félagsfærni. Má þar nefna hluti eins og að 

byrja samræður, viðhalda þeim og að lokum enda samræður.  

• Fá kennslu í félagslegum mörkum (e. social boundaries) og hvernig þau virka.  

• Gera verkefni og ræða um hvernig hægt er að leysa ágreining á friðsælan hátt. 

• Kenna nemendum um mikilvægi þess að fyrirgefa og notast við námsefnið eða finna 

sögupersónur sem lærðu að fyrirgefa.  

• Kenna nemendum hvernig þau geta veitt hjálp á viðeigandi hátt.  

• Kenna nemendum að sýna þakklæti og að þiggja hjálp.  

• Kenna nemendum samskiptatækni og virka hlustun.  

• Kenna nemendum að nota „ég“ boð þegar þau eru að tjá líðan sína.  

• Kenna nemendum að hrósa reglulega og gefa hvort öðru jákvæða endurgjöf.  

Það sem kennarinn gerir: 

• Gefa nemendum reglulega jákvæða endurgjöf þegar þeir sýna góða félagsfærni.  

• Láta nemendur vinna í hópum og leysa vandamál saman.  

• Láta nemendur meta það sjálf hversu vel þau unnu í hópnum og hvað hefði getað 

verið betra. Hægt er að velta upp atriðum eins og samskipti, hlustun, þolinmæði og 

þar fram eftir götunum.  
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• Sýna hvernig hægt er að virða mörk annarra.  

• Hrósa nemendum þegar þau ná að leysa ágreining á heilbrigðan máta.  

• Hrósa nemendum þegar þau tjá tilfinningar sínar með heilbrigðum hætti.  

• Ganga á undan með góðu fordæmi þegar kemur að samskiptum, tjáningu tilfinninga 

og lausn á ágreiningi.  

• Bjóða upp á og þróa ólíkar leiðir til að leysa ágreining sem virka þvert á allan skólann.  

• Kenna nemendum að leita sér hjálpar á viðeigandi hátt.  

Þetta efni er unnið út frá leiðarvísi frá CASEL (2017a, 2017b og 2017c) 

3.3.6 Skynsemi (e. responsible decision making) 

Hæfni einstaklinga til að greina vandamál og leysa þau, meta útkomu lausna, spegla eigin 

ákvarðanir ásamt því að taka persónulega og siðferðislega ábyrgð á öryggi og heilsu þeirra 

sjálfra og annarra. (Rogers, 2019).  

Að lokum er það síðan skynsemin eða ábyrg ákvarðanataka. Að þjálfa lausnamiðaðan 

hugsunarhátt og að leysa málin. Kunna að túlka aðstæður og meta með réttmætum hætti. 

Að hafa gagnrýna hugsun að leiðarljósi, láta ekki undan hópþrýstingi og það sem kannski 

mikilvægast er – sjálfstæðið og kunna að taka ábyrgð á eigin ákvörðunum.  

3.3.6.1 Dæmi um leiðir til að efla félagsvitund 

Hægt er að þjálfa félagsvitund með eftirfarandi hætti: 

Það sem nemendur gera: 

• Þróa og kenna n.k. formúlu þegar kemur að því að taka ákvarðanir. Dæmi gæti verið 

hugsa -róa sig niður og ná áttum – greina vandann – skoða valmöguleika – velja 

valmöguleika og prófa hvað gerist – endurmeta.  

• Láta nemendur reglulega leysa fyrirfram gefin vandamál í hópum. 

• Útskýra hvað felst í ábyrgð og af hverju hún er mikilvæg.  

• Ræða málefni líðandi stundar út frá siðferðislegu sjónarhorni.  

Það sem kennarar gera:  

• Ganga á undan með góðu fordæmi þegar kemur að ákvarðanatöku.  

• Gefa nemendum reglulega endurgjöf þegar kemur að ákvarðanatöku.  

• Hjálpa nemendum að komast að niðurstöðu og taka ákvarðanir sjálf – ekki ákveða fyrir 

þau.  

• Láta þau velta fyrir sér siðferðislegum atriðum í ákvarðanatöku og afleiðingum.  

• Veita tækifæri til að ræða ákvarðanir.   

Þetta efni er unnið út frá leiðarvísi frá CASEL (2017a, 2017b og 2017c) 
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3.3.7 Fleiri gagnlegar leiðir og hugmyndir  

Sue Roffey (2011) bendir á ýmsar leiðir og kemur með góð ráð til þjálfa tilfinninga- og 

félagshæfni hjá nemendum. Má þar nefna atriði eins og:   

• Að leita eftir styrkleikum nemenda og sýna þeim að þú hafir trú á þeim. 

• Leggðu þig fram við að búa til tækifæri þar sem nemendur fá að taka ákvarðanir og 

hafa áhrif á skólastarfið.  

• Spurðu krefjandi og áhugaverðra spurninga í staðinn fyrir að þylja upp staðreyndir.  

• Notaðu jákvæð, styrkleikamiðuð samtöl við nemendur í staðinn fyrir að finna 

sökudólga og stimpla nemendur.  

• Sýndu tilfinningagreind – sérstaklega í erfiðum aðstæðum.  

• Hafðu miklar væntingar til nemenda þinna og láttu þá vita að þú sért tilbúinn að hjálpa 

þeim að verða betri.  

• Örvaðu stöðugt þá upplifun nemenda að þau tilheyri og séu í góðum tengslum við 

skólastarfið.  

• Reyndu að skapa léttleikandi stemningu í kennslustofunni og sjá spaugilegar hliðar 

lífsins.  

• Beittu ólíkum kennsluaðferðum og þá sérstaklega aðferðum sem hvetja til samvinnu 

og byggja á raunverulegum vandamálum sem nemendur tengja við. Beittu aðferðum 

sem eru hvetjandi fyrir nemendur, gefa námsefninu einhverja merkingu fyrir þá, eru 

skemmtileg en þó um leið krefjandi.  

• Legðu áherslu á hvað mistök eru mikilvæg í lærdómsferlinu og taktu þeim fagnandi. 

Vertu um leið fyrirmynd þegar þú gerir mistök og sýndu þeim hvernig hægt er að 

bregðast við og nýta mistökin til að læra.  

• Finndu leiðir fyrir nemandann til að gefa þér og kennslunni reglulega endurgjöf. Þarna 

er kjörið tækifæri til að efla sjálfsákvörðun nemenda og kenna þeim að setja fram 

skoðun sína.  (Roffey, 2011, bls. 200) 

• Sýndu nemendum hvað þú hefur gaman af því að kenna og reyndu að hrífa þá með 

þér. Legðu áherslu á og dragðu sérstaklega fram það námsefni sem þú hefur sérstaka 

ástríðu fyrir.11  

• Talaðu jákvætt um nemendur á kaffistofunni og reyndu frekar að skoða leiðir til að 

auka velferð þeirra með því að draga fram styrkleika þeirra í stað þess að reyna að laga 

vandamálin og veikleika þeirra.  

 
11 Þetta hefur stundum flækst fyrir kennurum því margir upplifa eins og þeir hafi ekkert val um hvaða námsefni 
er kennt. Það er ekki rétt. Kennarar eiga að geta lagt meiri áherslu á það námsefni sem þeir brenna fyrir en 
núverandi Aðalnámskrá er mjög sveigjanleg í þeim efnum að mati höfundar. Þó má vissulega gagnrýna til 
dæmis fjölda hæfni- og matsviðmiða eða orðalag þeirra að mati höfundar.  
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3.3.8 Annað gagnlegt efni til að þjálfa hæfniþættina 

Til er mikið af gagnlegu efni til að efla hæfniþætti SEL. Meðal þess má nefna: Tilfinningalæsið 

mitt eftir Arnbjörgu Jóhannsdóttur, bókina Changing behaviour in school: Promoting positive 

relationships and well-being eftir Sue Roffey og bókina Circle Solutions eftir sama höfund. Sú 

bók hefur að geyma mikið af svokölluðum hringleikjum (e. circle games) sem fylgja ákveðinni 

forskrift og hafa gagnast vel í að fást við ólíka hæfniþætti innan SEL. Þá má einnig minnast á 

bókina Samvera – Verum vinir eftir Sigrúnu Aðalbjarnardóttur og Árný Elíasdóttur en þar 

mikið af æfingum til að efla félagsfærni og félagsvitund. Bókin um Tíslu er líka mjög gagnleg 

en hún hjálpar börnum sem eru að stíga sín fyrstu skref í skólagöngu að greina hugsanir, 

tilfinningar og atvik sem kunna að koma upp.  Vinir Zippý  er nk. lífsleiknibók fyrir börn þar 

sem notast er við sögupersónur sem ganga í gegnum ýmiskonar hluti og hvernig þau 

bregðast við. Að lokum er það bókin Ertu? eftir Aldísi Yngvadóttur og Að ná tökum á 

tilverunni sem var gefin út í sambandi við verkefnið Lions quest.  

Eins og fram hefur komið þá er talsvert til af kennsluefni en ef vel er að gáð þá má 

glögglega sjá að auðvelt er að útbúa sitt eigið kennsluefni miðað við þá punkta sem hafa 

komið fram hér að ofan. Að nota hugmyndaflugið við að útbúa fjölbreytt verkefni sem fela 

bæði í sér það námsefni sem liggur fyrir og þjálfun á þessum hæfniþáttum ætti að vera 

hægðarleikur fyrir áhugasama kennara. Höfundur mælir jafnframt með því að kennarar séu 

duglegir að aðlaga námsefnið að þeim bekk sem þeir kenna hverju sinni.        

3.3.9 Sameiginleg virkni allra í skólanum 

Nú þegar er ef til vill verið að þjálfa þessa þætti með ólíkum hætti í mörgum skólum en það 

er ekki nóg að sú þjálfun sé einungis bundin við þá kennara sem hafa sérstakan áhuga á 

þessu viðfangsefni, heldur þurfa allir að taka þátt. Allir þurfa að tileinka sér þessar áherslur. 

Þá fyrst skilar það sér margfalt til baka. Ekki bara í skólastarfinu heldur líka inn á heimilin. Það 

getur verið mjög gagnlegt til dæmis að kynna þessar áherslur sérstaklega fyrir foreldrum og 

láta þá vita hvernig þær virka. Allir foreldrar vilja að barnið sitt vaxi og dafni andlega og 

vitsmunalega og því er í raun næstum áreiðanlegt að foreldrar myndu taka fagnandi aukinni 

áherslu á ofangreinda þætti.  

Þetta snýst heldur ekki um að kennarar þurfi að vera sérfræðingar í lífsleiknikennslu, 

hópefli, sálfræði eða öðrum andlegum málefnum. Þetta er fyrst og fremst spurning um 

viðhorf. Að temja sér ákveðna nálgun þegar kemur að því að vinna með nemendum og fást 

við hin ýmsu nemendamál. Ef kennarinn þekkir þessa fimm hæfniþætti vel ætti að vera 

auðvelt að ræða þá sérstaklega við nemendur. Það að vekja máls á þessum þáttum, tala um 

mikilvægi þeirra og hvernig hægt er að þjálfa þá getur til dæmis skipt miklu máli.   
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4 Niðurstaða og samantekt 

Ef tekið er mið af öllum þeim fjölda rannsókna og kenninga sem liggja að baki SEL er 

niðurstaðan nokkuð afgerandi að mati höfundar. Áherslur á að efla félags- og 

tilfinningahæfni nemenda, ekki síst að byggja upp umhverfi sem styður slíka eflingu, er til 

bóta fyrir alla –starfsfólk, nemendur, foreldra og skólayfirvöld. 

4.1 Svör við rannsóknarspurningum  

4.1.1 Í hverju felst ávinningur þess að leggja aukna áherslu á að efla félags- og 
tilfinningahæfni fyrir Íslenska skóla?  

Ef teknar eru saman allar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á SEL er ljóst að ávinningur 

fyrir íslenskt skólastarf getur orðið mjög mikill. Sá ávinningur sem rannsóknir hafa einkum 

sýnt fram á reyndist eftirfarandi:  

• Bætt líðan nemenda og kennara. 

• Minni streita og minna álag tengt nemendamálum.  

• Bætt skólaumhverfi.   

• Betri námsárangur.  

• Betri félags- og tilfinningahæfni.  

• Betri félagsleg hegðun sem skilar sér í bættri samvinnu við aðra, minni sundrungu og 

færri árekstrum milli nemenda.  

• Betri og dýpri tenging við skólann. Nemendur horfðu jákvæðari augum á skólann sinn, 

kennara og samnemendur.  

• Minni andlegir erfiðleikar svo sem þunglyndi og kvíði.  

• Jákvæð áhrif á áhugahvöt og meiri áhugi nemenda á náminu.  

• Bætt hegðun í kennslustundum.  

• Meiri tími sem nemendur vörðu til skólaverkefna innan og utan skólans.  

• Bætt samskipti innan skólans milli nemenda og milli starfsfólks og nemenda.  

• Sterkari sambönd nemenda og minna um útilokun – fleiri upplifðu það að tilheyra.  

• Aukin áhersla á styrkleika og jákvæða þætti skilaði sér í aukinni trú nemenda á sjálfa 

sig.  

• Jákvæð langtímaáhrif  á brottfall úr framhaldsskóla hjá þeim sem hafa sterka félags- og 

tilfinningahæfni. 

• Árangursríkt úrræði fyrir þá sem standa höllum fæti í skólastarfinu – félagslega, 

tilfinningalega eða námslega. 

• Mikill fjárhagslegur ávinningur.  

• Bætt samskipti við foreldra og aukin ánægja þeirra.   
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(Payton o. fl., 2008; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor og Schellinger, 2011; Collie, 

Shapka og Perry, 2012; Belfield o.fl., 2015; Rudasil, Gallagher og White, 2010; Jones, 

Greenberg og Crowley, 2015; Ramos-Sanchez og Nichols, 2011) 

 

Þá eru ótaldar allar þær jákvæðu afleiður sem eðlilega má ætla að fylgi þessum áherslum 

fyrir samfélagið í heild. 

Það er því ljóst að ávinningurinn er bæði fjölþættur og ótvíræður. Jafnvel þótt kennarar 

myndu einungis ákveða að taka í gegn kennsluaðferðir og umhverfisþætti sem snúa að 

þessum áherslum en ekki þjálfa hæfnina í beinni kennslu getur það haft mikil jákvæð áhrif. 

Þó er mælt með því að ef skólar ætli að huga að þessu á annað borð, sé það gert með 

heildrænum hætti í öllu skólastarfinu og að allir kennarar taki þessa þætti markvisst inn í 

kennslu sína og starf.  

Án efa er víða í íslensku skólastarfi unnið vel að þeim þáttum sem fela í sér aukna áherslu 

á tilfinninga- og félagshæfni og er það vel. Rannsóknir á íslenskum kennsluháttum sýna engu 

að síður að betur má ef duga skal (sjá t.d. Birna Sigurjónsdóttir, 2015). Jafnframt ríkir enn 

mikið ósamræmi á milli úrræða vegna nemendavandamála og margir sem upplifa 

úrræðaleysi ásamt öllu því álagi sem því fylgir (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Hins vegar felur ný menntastefna Reykjavíkurborgar m.a. í sér áherslur sem falla 

einstaklega vel að SEL. Það ætti því að liggja beint við að setja upp áætlun og markmið tengd 

áherslunum og að sama skapi auðvelt að mæla árangur.  

4.1.2 Hvað má ráða af rannsóknum um hvernig best er að byggja upp skólaumhverfi sem 
skilar mestum árangri þegar kemur að því að leggja áherslu á að efla félags- og 
tilfinningahæfni? 

Í þriðja kafla var gerð grein fyrir leiðum og atriðum sem þurfa að vera til staðar í umhverfinu 

svo mestur árangur náist í að þjálfa tilfinninga- og félagshæfni. Þau atriði snúa þó ekki 

einungis að þjálfuninni heldur þykja vera forsenda þess að hægt sé að ná því besta út úr 

nemendunum ef svo mætti að orði komast.  

Þegar kemur að umhverfinu og að móta jarðveginn er eftirfarandi mjög mikilvægt:  

• Að mynda góð tengsl við alla nemendur og þá sérstaklega þá sem standa höllum fæti 

til dæmis vegna krefjandi hegðunar. Góð tengsl bæta ekki einungis líðan nemenda 

heldur eru grunnforsenda þess að hægt sé að vinna með erfið mál.  

• Að hafa miklar væntingar til nemenda og um leið sýna þeim að einhver trúi á þau. Það 

getur skipt sköpum fyrir nemendur þegar þeir finna fyrir því að það sé einhver sem 

trúir á þau.  
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• Að skipuleggja skólastarfið þannig að allir upplifi sig hluta af heild og tilheyri. Í 

skólastarfinu er mikilvægt að veita nemendum athygli og finna þeim nemendum 

farveg sem eiga erfitt með að samsama sig hefðbundu skólastarfi. Þetta má til dæmis 

gera með þátttöku í félagsstarfi eða öðrum verkefnum. 

• Að leggja ríka áherslu á að draga ávallt fram það jákvæða í fari nemandans í stað þess 

neikvæða. Þetta getur verið krefjandi í erfiðum aðstæðum en það verður ekki lögð 

nógu mikil áhersla á hversu mikilvægt þetta er fyrir sjálfsmat viðkomandi.    

• Að leggja áherslu á bæði viðurkennda persónulega styrkleika (sjá t.d. Via institute, 

2020) og aðra styrkleika sem geta nýst nemendum ásamt því að skapa tækifæri til að 

sýna þá styrkleika. Það er gert með ólíkum kennsluaðferðum og fjölbreyttum 

verkefnum innan skólans.  

• Að leggja áherslu á að auka innbyrðis tengsl nemenda.  

• Að sýna nemendum virðingu og taka því ekki sem sjálfgefnu að þau sýni skólanum 

virðingu jafnvel þó svo það standi í reglum. Börn sem sýna krefjandi hegðun hafa oft 

fengið mikla höfnun í gegnum tíðina og það er ekki einfalt að ná til þeirra þannig að 

þau geti gefið af sér og sýnt öðrum virðingu.  

• Að byggja skólakerfið upp á þeim kenningum og aðferðafræði sem liggur að baki SEL 

svo sem sjálfsákvörðunarkenningum og leggja áherslu á að innleiða val, lýðræði, virka 

tvíhliða endurgjöf og gefa nemendum rödd (Ingibjög Kaldalóns, 2015).    

4.1.3 Hvernig geta áherslur á að efla félags- og tilfinningahæfni nýst við að takast á við og 
fyrirbyggja krefjandi hegðun? 

Með því að leggja áherslu á þætti sem hafa verið nefndir hér að ofan er mótað skólaumhverfi 

þar sem bæði starfsfólk og nemendur eiga auðveldara með að takast á við fjölbreytt 

vandamál. Krefjandi hegðun er ekki lengur streituvaldur heldur sameiginlegt verkefni 

nemenda og kennara. SEL gerir ráð fyrir því að kenna nemendum að þekkja tilfinningar sínar 

og finna þeim farveg á jákvæðan hátt, takast á við félagslegar aðstæður, leysa árekstra, 

þekkja styrkleika sína, þjálfa sig í sjálfstjórn og ábyrgri ákvarðanatöku og átta sig á því að 

ákvarðanir þeirra hafa áhrif á heildina.  

Mikilvægt er að horfa á umhverfisaðstæður og setja ekki alla ábyrgð yfir á nemandann 

sjálfan og hans innri persónu heldur líta til þess að ástæðan geti legið í ófullnægðum þörfum 

hans. Með þess háttar áherslum er auðvelt að sjá að krefjandi hegðun er í raun 

birtingarmynd þess að eitthvað sé ekki í lagi í lífi einstaklingsins. Rétt er að spyrja: Hvernig 

eru tengsl hans við skólann? Er einhver sem hann hlustar á? Þekkir hann styrkleika sína? 

Hvernig tekst hann á við tilfinningar? Kann hann að tjá þær á jákvæðan hátt? Kann hann til 

dæmis að leita sér hjálpar þegar honum líður illa?  

Kennarar og starfsfólk skólans þarf aukinheldur að temja sér viðhorf sem leiðir ekki til 

hjálparleysis kennara og vanmáttar heldur viðhorf sem er valdeflandi fyrir bæði kennara og 
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nemendur. Þar skiptir miklu máli að leggja áherslu á þá þætti sem hægt er að hafa stjórn á í 

kennslustofunni og geta skipt sköpum samanber vistfræðikenningarnar sem fjallað var um á 

fyrr í þessari ritgerð. Allir hlutir, litlir og stórir, hafa áhrif á líf nemandans og þarna er 

kennarinn í lykilstöðu. Samband við nemendur, tilfinningalegt svigrúm, viðbrögð við 

mistökum, bros í upphafi dags skiptir allt máli. Í því sambandi er einnig mikilvægt að 

kennarar taki ekki hegðun nemenda persónulega eða túlka hana sem einhverskonar árás í 

sinn garð. 

Með því að þjálfa þessa hæfni markvisst, innleiða þessi gildi og viðhorf í allt skólastarfið 

er hægt að spara bæði mikinn tíma og fjármuni en auk þess hafa mikil og jákvæð áhrif á 

streituvaldandi þætti sem geta skipt sköpum um gæði skólastarfsins. Þetta er ekki einungis 

skoðun þess sem þetta ritar heldur er hér byggt á niðurstöðum margra ára rannsókna sem 

tilteknar hafa verið í þessari ritgerð.    
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5 Lokaorð 

Það er erfitt að horfa framhjá öllum þeim rannsóknum sem styðja kenningar um mikilvægi 

þess að efla áherslur á tilfinninga- og félagshæfni í skólastarfi. Vandamálið er þó ekki að 

enginn hafi áhuga eða viljann skorti heldur frekar að fólk á erfitt með að sjá hvar þetta fellur 

inn í núverandi skipulag á skólastarfi öðruvísi en í formi viðbótar sem verður „enn einn“ 

álagspunkturinn í starfi kennarans. Það veldur eðlilega tregðu gagnvart breytingum. Hins 

vegar er það niðurstaða höfundar eftir ítarlega heimildavinnu og eftir að hafa greint 

núverandi Aðalnámskrá í ljósi þess sem þegar er verið að gera í skólum að engin ástæða sé til 

að líta á þær áherslubreytingar sem hér hefur verið fjallað um sem einhverskonar viðbót. 

Niðurstaðan er frekar sú að átta sig á því á hvaða þætti kennarar og annað starfsfólk skólans 

getur haft bein áhrif á og hvernig þeir þættir geta síðan haft bein og óbein áhrif á líf 

nemendanna og skólastarfið í heild sinni. Með því að taka til greina þær rannsóknir sem 

liggja að baki áherslum SEL er hægt að sjá hve auðvelt er að hafa áhrif á mikið af þeim 

atriðum, sem þurfa að vera til staðar í umhverfinu, sé viljinn fyrir hendi.   

Þá er líka mikilvægt að átta sig á að skólakerfið er eins og vistkerfi þar sem margar ólíkar 

breytur geta haft áhrif hver á aðra. Má þar til dæmis nefna hversu jákvæð áhrif það gæti haft 

á allt skólastarfið að leggja áherslu til dæmis eitt árið á að efla samband nemenda og 

kennara til muna. Að skipuleggja skólastarfið með það fyrir augum að fjölga verulega 

tækifærum til að efla samband við nemendur og skoða sérstaklega hvaða leiðir væri hægt að 

fara.12 Ekki einungis myndi skólastarfið verða betra með ánægðari nemendum, bættri 

hegðun og betri námsárangri heldur myndu samskipti við heimili verða betri, kennslan yrði 

meira gefandi og margir álagsþættir í kennarastarfinu myndu minnka eða hverfa.  

Að skoða leiðir til að breyta viðhorfum gagnvart krefjandi hegðun með því að vinna 

markvisst gegn stimplun eða útskýringum á hegðun sem leiða til vanmáttar og hjálparleysis 

gæti skipt sköpum. Nauðsynlegt er að taka til endurskoðunar gamalgrónar hugmyndir um 

umbunarkerfi og agastefnur og leita leiða til að leggja áherslu á að draga fram það jákvæða í 

stað þess að reyna sífellt að laga það neikvæða. Það felst í því að verja tíma í að kenna 

börnum að meta eigin verðleika, þekkja styrkleika sína, tjá tilfinningar sínar og lesa í 

félagslegar aðstæður. Það að leyfa nemendum að taka þátt í að móta skólastarfið, hafa val 

og upplifa að þeir hafi eitthvað um málin að segja, gerir skólastarfið ekki bara betra heldur 

kennir þeim að hafa sjálfstæðar skoðanir og átta sig hvernig ákvarðanir geta haft áhrif á 

heildina ekki bara þau sjálf.    

 
12 Eitt af því sem hefur verið tekið út úr skólastarfi eru næturferðir með unglingum. Það er mjög miður en það 
er einstaklega góð leið til að efla samband við nemendur fjarri heimahögum og fyrir utan veggi 
kennslustofunnar. Ein ferð getur breytt öllu og haft mun meiri áhrif en fjöldi stakra forvarnarfyrirlestra að mati 
höfundar.  
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Ekki ber þó að skilja hlutina þannig, að hér á landi sé ekkert í gangi í þessum efnum. Þvert 

á móti er víða fyrir hendi skilningur og viðleitni í þessa átt í íslensku skólastarfi. Þá er rétt að 

benda á allan þann fjölda kennara sem leggja mikið á sig við að efla samband sitt við 

nemendur eða huga að tilfinningalegum þáttum. Að sjálfsögðu er það vel og því ber að halda 

á lofti. Það sem hér er áhersla á, er að til þess að raunverulegur ávinningur skili sér þarf að 

taka heildrænt og meðvitað á þessum þáttum og byggja þá inn í stefnumótun í skólastarfinu, 

en einnig og ekki síður innleiða nýja hugsun í þá menningu og hugarfar sem að baki 

skólastarfinu liggur. Málið snýst nefnilega ekki einungis um að umsjónarkennarar tileinki sér 

eitthvað heldur þurfa allir að tileinka sér ný viðhorf og breytta hugsun. Flestir eru þó líklega 

sammála um að áherslan á tilfinninga- og félagshæfnina sé mikilvæg og er því spurningin ekki 

hvort þetta sé mikilvægt heldur frekar hversu mikilvægt er þetta? Rannsóknir hér að ofan 

tala sínu máli og niðurstaða höfundar er sú að þetta sé ekki aðeins mikilvægt fyrir 

skólastarfið - heldur nauðsynlegt. Þessir félagslegu- og tilfinningalegu þættir eiga að vera 

grunnurinn sem allt skólastarf byggir á.      

Þessir þættir þurfa að vera innbyggðir í áttavita allra ákvarðana sem snúa bæði að 

starfsfólki og nemendum. Áttaviti sem vísar í rétta átt þegar til dæmis áhyggjur af 

úrræðaleysi byrja að láta á sér kræla eða þegar nemandi byrjar að mála sig út í horn. Þetta 

snýst um að endurheimta stjórnina og átta sig á því hvaða hlutir það eru sem við getum haft 

stjórn á þegar öll sund virðast lokuð. Hætta að treysta á utanaðkomandi aðilar komi inn og 

bjargi málunum. Rannsóknir sýna að utanaðkomandi aðilar geti vissulega aðstoðað, en skila 

ekki alltaf þeim árangri sem vonast er eftir. Að átta sig á því að starfsfólk skólans getur haft 

afgerandi áhrif á líf allra nemenda skiptir höfuðmáli, eins og komið hefur fram hér að framan.   

Málið snýst ekki endilega um meira fjármagn eða meiri tíma heldur önnur viðhorf og 

mögulega öðruvísi skipulag á skólastarfinu – þora að gera mistök, fagna þeim og læra nýja 

hluti. Átta sig á því að þetta gerist ekki á einni nóttu og líklega ekki á einu ári ef því er að 

skipta, enda er það ekki markmiðið. Markmiðið er að taka lítil skref sem skilja eftir sig stór 

fótspor. Skref sem miðast við að jarðvegurinn sé það næringarríkur að öll blóm – hversu ólík 

sem þau eru, eigi möguleika á því að blómstra.  

Að mati höfundar er viðeigandi að ljúka þessu með tilvísun til frásagnar sem hann heyrði 

af bambustrjám í Kína sem byrja ekki að vaxa fyrr en fimm árum eftir að þau eru gróðursett. 

Þó er ekki öll sagan sögð með því, heldur þarf að vökva tréð á hverjum degi frá 

gróðursetningu til þess að það taki að vaxa að fimm árum liðnum. Ef það er ekki gert – þá 

einfaldlega vex það ekki. Á fimmta árinu byrjar bambustréð loksins að vaxa og getur það þá 

orðið um 27 metra hátt á mjög skömmum tíma. Þessi frásögn er viðeigandi í samlíkingu við 

vinnu með börnum og þá sérstaklega þau sem eiga það til að sýna krefjandi hegðun. Margir 

kennarar kannast eflaust við þá tilfinningu að vera búnir að reyna allt en sjá aldrei neinn 
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árangur. Að hafa lagt á sig mikla vinnu til að ná til nemenda, aðstoða þá við námið eða hjálpa 

þeim í gegnum hin ýmsu áföll. Tilfinningin er: Eitt skref áfram – tvö afturábak. Í slíkum 

aðstæðum er auðvelt að missa trúna og gefast upp. En þá er mikilvægt að hugsa til að mynda 

um bambustrén í Kína og minna sig á að stundum sjást stærstu breytingarnar ekki fyrr en 

mörgum árum seinna.  

Þegar skoðaðir hafa verið fyrirbyggjandi þættir í umhverfi barna sem höfðu komist í 

gegnum erfið áföll áttu þau öll það sameiginlegt að hafa átt sterkt og jákvætt samband við 

einhvern starfsmann, kennara eða leiðbeinanda í skólanum sínum (Roffey, 2011). Það er því 

mikilvægt fyrir skólafólk og í raun alla þá sem vinna með börnum að minna sig reglulega á 

hve jákvæð tengsl við nemendur geta skipt miklu máli fyrir báða aðila. Í mínum huga er það 

kjarninn í áherslum á að efla félags- og tilfinningahæfni. Kennarar (og aðrir innan 

skólakerfisins) sem gefast ekki upp fyrir hönd nemenda sinna, sýna þeim einlægan áhuga, 

draga fram styrkleika þeirra og trúa á þá, geta haft afgerandi áhrif á líf þeirra og velferð til 

frambúðar. Sú grunnhugsun þarf alltaf að vera til staðar og vera lykiláhersla í öllu skólastarfi. 

Halldór Laxness orðar þetta vel:  

Menn skyldu varast að halda, að þeir viti nú alla skapaða hluti, þótt þeir hafi lesið 

eitthvert slangur af bókum, því sannleikurinn er ekki í bókum og ekki einu sinni í 

góðum bókum, heldur í mönnum, sem hafa gott hjartalag. (1955, bls. 17) 
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6 Hagnýtar slóðir 

Hægt er að benda á ýmsar heimasíður og bækur þar sem  góð grein er gerð fyrir áherslum 

SEL, verkefnum og æfingum sem hægt er að nýta. Einnig má finna gagnleg myndskeið á 

streymisveitum eins og Youtube. Fyrir neðan er efni sem getur reynst vel í að taka fyrsta 

skrefið í átt að aukinni áherslu á félags- og tilfinningahæfni.  

Heimasíða CASEL samtakanna:   

www.casel.org 

Hæfniþættirnir fimm:    

https://casel.org/core-competencies/ 

Myndbönd um hæfniþættina: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSvevVI2ir-MthHDHyBhgEvWVsjgqbzO 

Heimasíða Sue Roffey: 

https://www.sueroffey.com/ 

Leiðbeiningar um hvernig hægt er efla tengingu nemenda við skólann 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/school_connectedness.htm 

Leiðbeiningar um hvernig best er að velja SEL verkefni (e. programs) 

https://casel.org/guidelines/ 

Áhugavert myndband um áhrif væntinga: 

https://www.youtube.com/watch?v=hbhwlRRW_3o 

Áhugavert myndband um dæmi hvernig skóli passar upp á að enginn nemandi gleymist 

https://www.youtube.com/watch?v=xjZx0VdmgkE 

http://www.casel.org/
https://casel.org/core-competencies/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSvevVI2ir-MthHDHyBhgEvWVsjgqbzO
https://www.sueroffey.com/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/school_connectedness.htm
https://casel.org/guidelines/
https://www.youtube.com/watch?v=hbhwlRRW_3o
https://www.youtube.com/watch?v=xjZx0VdmgkE
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