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Ágrip 

 
Greinargerð sem hér fer á eftir ásamt efnisvefnum Félagsfærni og klípusögur á vefslóðinni 

https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim er lokaverkefni okkar til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennslu yngri barna frá Háskóla Íslands. Greinargerðin fylgir úr hlaði efnisvefnum, 

sem ætlaður er grunnskólakennurum á yngsta stigi grunnskóla, og lýsir hugmyndum að baki 

honum. Hún fjallar um mikilvægi félagsfærni og lífsleikni í fræðilegu ljósi og lýsir því hvað felst í 

félagsfærni og lífsleikni sem viðfangsefnum í grunnskóla. Útlistað er hvernig vinna má með 

börnum hverju fyrir sig og í hópum, hvernig nota má klípusögur til þess að efla börnin í 

félagsfærni og auðvelda þeim að takast á við lífið. Verkefnið spratt af reynslu höfunda eftir að 

hafa kennt með námi einn vetur í grunnskóla. Höfundum varð ljóst að það getur verið snúið 

fyrir önnum kafna og nýbakaða kennara í grunnskóla að finna til eða útbúa fjölbreytt efni til 

nota í kennslu í lífsleikni og fannst tilvalið að reyna að bæta úr því. 

 

 

https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim
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Formáli 
 

Þetta verkefni sprettur af áskorunum sem höfundar mættu þegar þeir hófu 

kennsluferil sinn fyrir um tveimur árum, þá stutt á veg komnir í kennaranámi. Það er 

talsverð áskorun að koma heilum bekk ungra nemenda í skilning um að gjörðir eins í 

hóp eða stærra samhengi geti haft áhrif á heildina. Með greinargerð og efnisvef sem 

hér eru lögð fram vilja höfundar stuðla að vitundarvakningu um mikilvægi þess að 

þjálfa nemendur í félagsfærni. Við viljum þakka Torfa Hjartarsyni fyrir góða og 

nákvæma leiðsögn um verkefnið og gott samstarf. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

 

 

Reykjavík, 12. maí 2021 

 

Sandra Ýr Gísladóttir Selma Blöndal Pálsdóttir 

 
  

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeim
http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeim
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1. Inngangur 

 
Hugmyndin að félagsfærnivefnum sem hér er lagður fram sem hluti af 

bakkalárverkefni okkar tveggja spratt upp þegar við höfundar fórum að vinna sem 

leiðbeinendur við umsjónarkennslu á yngsta stigi í grunnskóla. Okkur fannst mikil þörf 

á aukinni kennslu í félagsfærni og lífsleikni í  bekkjum sem við vorum að kenna og 

langaði okkur að útbúa aðgengilega og nútímalega lausn á þeim vanda fyrir kennara 

alls staðar á landinu. Þegar kennarar eru nýútskrifaðir úr kennaranámi og hefja störf 

við grunnskóla hafa þeir yfirleitt ekki setið námskeið á vegum skóla eða 

fræðsluyfirvalda um félagsfærni eða lífsleikni, eins og oft á við um eldri kennara. Í 

kennaranámi er víða komið við en okkur finnst að þar mætti leggja meiri áherslu á 

félagsfærni eða lífsleikni. Áherslurnar liggja frekar í lestrarkennslu, kennsluháttum og 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Nýbakaða kennara vantar því náms- og kennsluefni til 

nota í lífsleiknikennslu eða efni um félagsfærni sem hægt er að grípa í þegar best 

hentar. Við ákváðum þess vegna eftir nokkra umhugsun að efna í vef sem gæti nýst 

kennurum þegar kemur að þessum viðfangsefnum í kennslu yngri barna. Báðar erum 

við á námsbraut um grunnskólakennslu yngri barna og störfum þess utan með námi 

sem leiðbeinendur á því aldursstigi. 

Okkur þótti mikilvægast að bjóða upp á klípusögur sem nota má til að efla 

félagsfærni og sjáum fyrir okkur að vefurinn sem við bjuggum til með sögum frá okkur 

og ýmsu efni tengdu lífsleikni og félagsfærni gæti síðar birt sögur frá öðrum kennurum. 

Við gerum þá ráð fyrir að kennarar geti sent inn félagsfærnisögur sem þeir hafa búið til 

og að við setjum sögurnar þeirra inn á vefinn okkar fyrir aðra kennara að nota. Allir 

kennarar og raunar allir aðrir eiga að hafa óhindraðan aðgang að efni vefsins án 

endurgjalds og við teljum að vefurinn muni auðvelda störf allra kennara sem hann vilja 

nýta. Jafnframt viljum við stuðla að samvinnu kennara um land allt.  

Við höfum starfað sem leiðbeinendur í hlutverki umsjónarkennara á yngsta stigi 

grunnskóla undanfarin tvö ár og sjáum umtalsverða þörf fyrir efni sem þetta. Þörf fyrir 

kennslu í lífsleikni og félagsfærni er mikil. Börn eru mis mikið ein heima og verja sum 

hver mörgum klukkustundum í tölvuleikjum eða síma án samskipta við annað fólk. Ung 

börn fá mörg hver eftirlitslaust aðgengi að snjalltækjum og leikjum sem standa þeim til 

boða. Að mati okkar höfunda getur þetta orðið til þess að börn einangrist og öðlist 

lakari félagsfærni heldur en börn fyrir tíma samfélagsmiðla og tölvuleikja. Foreldrar 
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eru oftar en ekki báðir útivinnandi og sinna áhugamálum sínum eftir vinnu. Okkur 

virðist sem hraðinn í samfélaginu komi niður á börnunum í þeim skilningi að 

foreldrarnir séu ekki til staðar til þess að efla með þeim félagsfærni og lífsleikni sem 

þau þurfa svo mjög á að halda. 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) setur um 

það tiltölulega skýr viðmið hvað skuli verja miklum tíma í hvaða námsgrein fyrir sig. 

Okkur fannst, þegar við hófum störf við grunnskóla, við grípa í tómt og fundum fljótt 

að talsverð vinna fór í að finna efni sem hentaði nemendum þegar efla á félagsfærni 

þeirra og leikni í samskiptum. Þaðan kemur hugmyndin að vefnum og sú sýn að gott sé 

að hafa allt efni tiltækt á einum stað, í stað þess að hver kennari þurfi að grúska í sínu 

horni. Okkur langaði með öðrum orðum að kanna hvað væri til af hentugu félagsfærni- 

og lífsleiknitengdu efni, hvað vantaði helst og hvernig við gætum aukið aðgengi að 

slíku efni fyrir alla kennara. Við ákváðum að láta af því verða og líta má á athugunar-

efnin sem hér voru talin sem rannsóknarspurningu þessa bakkalárverkefnis. Greinar-

gerðin sem hér er lögð fram og vefurinn sem henni fylgir sýna tilraun okkar til að svara 

henni og mæta þeirri þörf sem hér var lýst. Vefurinn ber heitið Félagsfærni og klípu-

sögur og hann má finna á slóðinni https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim. 

 

2. Hvað er félagsfærni? 

Hugtakið félagsfærni (e. social skills) má segja að lýsi þeirri hæfni einstaklings að kunna 

að hegða sér á viðeigandi hátt eftir aðstæðum hverju sinni. Félagsfærni er færni sem 

gerir einstaklingi kleift og jafnvel auðvelt að eiga í samskiptum við aðra og best er ef 

samskiptin eru jákvæð. Einnig felst félagsfærni í því að geta fundið árangursríkar 

lausnir á vandamálum sem upp koma. Til þess að efla félagsfærni einstaklinga er talið 

mikilvægt að þeir taki þátt í virku og lýðræðislegu samstarfi þar sem þeir fá tækifæri til 

þess að sýna hug sinn í verki og koma skoðun sinni á framfæri (Gilmore, 2019; 

Cartledge og Kleefeld, 2002). 

Einstaklingar verða að geta sett sig í spor annarra og sýnt öðrum virðingu, ef vel á 

að fara í daglegu lífi, uppeldi og menntun. Annars verður einstaklingurinn tæplega 

virkur þátttakandi í mótun og uppbyggingu samfélagsins sem hann tilheyrir. Ef marka 

má sjónarmið fræðsluyfirvalda  í Reykjavík má greina talsverð tengsl á milli félagsfærni, 

leiðtogahæfni og réttlætiskenndar (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2018). 

Talið er að börn læri félagsfærni óformlega í gegnum umhverfið sitt með því að fylgjast 

https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim
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með samskiptum annarra og af sínum eigin samskiptum við aðra (Cartledge og 

Kleefeld, 2002). 

Eftir því sem börn eldast verða samskipti við vini mikilvægari og flóknari, og þegar 

börn byrja í grunnskóla kemur að jafnaði fljótlega í ljós hversu vel eða illa  þau standa í 

félagsfærni. Við það eitt að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla verða miklar breytingar 

sem geta reynst börnum mis erfiðar. Allt í einu fara þau úr því að vera elst yfir í að vera 

yngst í sínum skóla. Þau fara í nýtt umhverfi þar sem reglur og umgjörð eru ólíkar. 

Nýjar kröfur eru gerðar til barnanna, þau eiga allt í einu að læra að sitja kyrr stóran 

hluta dagsins og færri fullorðnir koma að barninu og samskiptum þess við aðra. Oft 

breytast líka vináttusambönd þegar farið er yfir í grunnskóla og til verða ný tengsl 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 15). Þegar börn koma inn í grunnskóla skiptir því 

miklu máli að taka mið af bakgrunni þeirra og vinna með þær upplýsingar sem gefnar 

eru upp til þess að börnin fái sem bestu kennsluna. 

Þegar félagsfærni er slök getur hún bitnað á námsárangri og eykur á sama tíma 

líkurnar á því að barnið einangri sig og það getur valdið mikilli vanlíðan hjá börnum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Börn sem eru sterk félagslega og búa að góðri 

félagsfærni hafa oftast nær betra sjálfsmat, þeim vegnar að jafnaði vel í námi og þau 

eru ólíklegri til þess að láta af eða falla úr námi (Kostelnik, Gregory, Soderman og 

Whiren, 2011).  Okkar daglega líf felur í sér samskipti við aðra og því skiptir færni 

einstaklinga í félagsfærni miklu máli. Færni einstaklings í félagslegum samskiptum 

hefur áhrif á það hvernig hann tekst á við daginn. Börn með slaka félagsfærni geta átt 

erfitt með að eignast vini og tengjast öðru fólki, þau upplifa sig einangruð og einmana. 

Einnig sýna þau oft, eins og áður var nefnt, slakan námsárangur miðað við jafnaldra. 

Félagsfærni virðist því vera rót margvíslegs vanda og hefur það áhrif á fleiri þætti en 

aðeins þann sem snýst um félagsskap og vini (Sigríður Kr. Gísladóttir, 2009). Þá má 

minna á að með stafrænni tækni og þeirri þróun sem henni hefur fylgt í daglegu lífi og 

skólastarfi skapast ýmiss vandi sem reynir á félagsfærni með ýmsu móti. Tölvur komu 

fyrst inn á heimili og í skóla á áttunda áratug síðustu aldar en tölvunotkun hefur aukist 

stórkostlega síðan, ekki síst eftir að fartækni á borð við spjaldtölvur og snjallsíma komu 

til (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 
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3. Lífsleikni  

World Health Organization (WHO), stundum nefnd Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, starfar 

á vegum Sameinuðu þjóðanna og skilgreinir lífsleikni  (e. life skills) á þá leið að það sé 

getan til þess að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Færni í 

lífsleikni gerir einstaklingnum kleift að kljást við áskoranir sem fylgja hinu daglega lífi 

(World Health Organization, 1999). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er 

lífsleikni undirgrein samfélagsfræði. Í námskránni stendur að námsgreinar eins og 

lífsleikni og þjóðfélagsfræði gegni mikilvægu hlutverki við að styrkja á skapandi hátt 

áræði, frumkvæði, hlutverk, ábyrgð og sjálfsmynd nemenda þegar þeir þurfa að kljást 

við ýmsar áskoranir sem verði á vegi þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Námskráin skiptir samfélagsfræði í þrjú svið eða heima: hugarheim, reynslu-

heim og félagsheim og undir hverjum þeirra eru síðan nokkur viðfangsefni sem 

nemendur ásamt kennurum eiga að vinna með í sínu námi. Öll tengjast sviðin eða 

heimarnir lífsleikni og því sem þar er að fást við (Mennta- og menningarmálaráðu-

neytið, 2013). Á skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, sem hér var nefnd 

og sjónarmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) má sjá hversu miklu máli það skiptir að kenna lífsleikni og að grípa snemma inn í 

þegar vandamál eða ágreiningsmál koma upp á borðið. Við ættum alltaf að grípa 

tækifæri sem gefast til þess að efla okkar nemendur í lífsleikni, góð vísa er aldrei of oft 

kveðin og lífsleikni kemur alls staðar að gagni, þvert á allar námsgreinar. 

Margt getur haft áhrif á félagsfærni barna eða gert að verkum að hún sé slök og 

þar hafa bakgrunnur og bakland barna mikið að segja. Þegar talað er um að börn hafi 

sterkt bakland er oftast átt við að börnin fái traustan stuðning heima við, þau eigi 

trausta og góða fjölskyldu sem styður barnið á þann hátt sem það þarfnast hverju 

sinni. Börn sem eiga sterkt bakland í einhverjum skilningi eru því oft betur sett en börn 

sem eiga lakara bakland og hafa ekki jafn mikinn stuðning af sínu félagslega nærum-

hverfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þá geta þroskaraskanir sem greinast hjá börnum 

á leik- og grunnskólaaldri haft áhrif á getu barna í samskiptum, þess vegna er mikil-

vægt að þjálfa börn eins fljótt og auðið er og grípa snemma inn í til þess að vandamálið 

vindi ekki enn frekar upp á sig og verði mun stærra eftir því sem barnið eldist. Félags-

færni einstaklings birtist í hegðun og samskiptum við aðra. Þessi atriði spila saman og 

stýra því hvernig við komum fram hvert við annað (Þóra Pétursdóttir, 2012).  
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4. Hvar koma félagsfærni og lífsleikni fyrir í skólastarfi? 

Félagsfærni og lífsleikni má víða sjá stað í skólastarfi, hvort sem um er að ræða 

skipulagða kennslu og námsverkefni eða tilfallandi umfjöllun og úrlausnarefni. Að mati 

okkar höfunda ætti alltaf að vera svigrúm í námi og kennslu fyrir skipulagt starf á þessu 

greinasviði og óvæntar eða tilfallandi uppákomur þar sem kennari grípur tilefni til að 

taka þessi viðfangsefni fyrir. Óvænt eða tilfallandi tilefni til að taka fyrir lífsleikni eða 

félagsfærni koma upp nánast daglega þegar litið er til reynslu okkar og kynna af 

kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Yfirleitt er eitthvað sem kemur upp á í frímínútum 

eða frjálsum leik barna sem þarf að greiða úr. Börnin ná þá ekki að halda áfram að 

læra eða einbeita sér nema að það sé búið að ræða það sem kom upp á og veldur 

þeim vanlíðan. Þannig viljum við líka hafa skólana, að það sé svigrúm til þess að vinna 

úr tilfinningum og vandamálum sem alltaf geta komið og mega koma upp. Ámóta 

árekstrar geta líka komið upp þegar nemendur eiga að vinna saman eða eiga samskipti 

í kennslustundum og þá gildir einnig að grípa þau tækifæri eftir því sem svigrúm er til 

og aðstæður leyfa. Með þess konar kennslu í félagsfærni og lífsleikni og slíku viðbragði 

erum við samt aðeins að taka á vandamálinu eftir að það kemur upp. Hugsun höfunda 

er að kennsla í félagsfærni og lífsleikni verði öflugri, markvissari og aðgengilegri fyrir 

kennara með tilkomu Félagsfærnivefsins. Markmið okkar er að nemendur þjálfist í að 

mæta því sem upp á kemur í samskiptum og verði þannig betur undir það búnir að 

takast á við daglegt líf. 

Lengi vel hafa félagsfærnisögur eða sögur sem fjalla um hluti sem gerast í daglegu 

lífi, árekstra sem oft verða í daglegum samskiptum og hvernig heppilegast sé að leysa 

úr þeim vandamálum sem kunna að koma upp, aðeins verið stílaðar á þá einstaklinga 

sem hafa verið greindir með raskanir af einhverju tagi, þá aðallega einhverfu og 

Asperger-heilkennið (Barry og Burlew, 2004). Unnið er markvisst með sögurnar svo að 

þessir einstaklingar læri að skilja umhverfi sitt betur enda mikilvægt að skerpa skilning 

þeirra á umhverfi sínu og öllum félagslegum samskiptum. Það sem okkur aftur á móti 

langar að gera með vefnum okkar er að vinna með bekkinn í heild sinni. Ekki bara þá 

sem hafa verið greindir með raskanir af einhverju tagi heldur að fyrirbyggja og eiga við 

árekstra sem verða á milli barna sem ekki endilega glíma við sérstakar raskanir heldur 

á milli barna yfirleitt. Með því að vinna á fyrirbyggjandi hátt með alls kyns vandamál 

læra börnin hægt og rólega hvernig best er að taka á málum. Vissulega tekur tíma fyrir 
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nemendur að læra að beita árangursríkum aðferðum í samskiptum og vera lausna-

miðaðir en við höldum að markviss og vönduð kennsla í félagsfærni og lífsleikni muni 

skila sér til barnanna og færa þeim verkfæri sem þau geta nýtt sér áfram út í lífið.  

 

5. Hvað er lífsleikni? 

Lífsleikni og félagsfærni haldast svolítið í hendur þótt skilgreiningin sé ekki 

nákvæmlega sú sama enda lífsleikni víðara hugtak. Lífsleikni er orð sem einkum er 

notað í skólastarfi og má segja að hugtakið eigi við um alla þá almennu leikni sem beita 

þarf í daglegu lífi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Það eru margir þættir 

sem snerta lífsleikni og ýmislegt henni tengt sem hægt er að kenna börnum. Í 

kennslubók Matthíasar Viðars Sæmundssonar, Hrannar Arnarsdóttur og Sigurðar 

Björnssonar (2000) þar sem vakið er til umhugsunar um þau efni fjalla höfundar um 

röklist og lífsleikni. Til þess að gefa lesanda hugmynd um hvað lífsleikni felur í sér verða 

kaflar bókarinnar taldir upp: Dygðir og lestir, Vit og skynsemi, Hroki, Hégómleiki, Um 

grimmd og einelti, Reiði, Öfund, Hamingja, Maðurinn, Lög og siðir, Sannleikur. Með því 

einu að líta yfir kaflaheiti bókarinnar má strax fá örlitla innsýn í það hvað lífsleikni felur 

í sér og getur snúist um. Þetta eru allt þættir sem allt fólk þarf að kunna á góð skil til 

þess að þrífast vel í samfélagi okkar. 

Eðlilega eru börn misgóð í lífsleikni og hafa þróað með sér misgóða félagsfærni. 

Þegar börn byrja í grunnskóla koma þau úr öllum áttum af mismunandi leikskólum, 

með ólíkan bakgrunn. Sum hafa fengið mikla þjálfun í félagsfærni og lífsleikni en önnur 

hafa mögulega aldrei verið á leikskóla og eru þá meiri líkur á því að þau skorti 

félagsfærni. Kennarar grunnskólanna verða því að vera með markvissa lífsleiknikennslu 

til þess að öll börn fá jöfn tækifæri til þess að líða vel og standa sig vel í námi og í sínu 

félagslega umhverfi. Sem dæmi um um slíka nálgun má nefna áherslur samtaka sem 

nefna sig Mind in the Making (2020) og byggja starf sitt með miklum fjölda uppalenda 

á hugmyndum af fræðilegum toga og tengslum við virta fræðimenn. Þau halda á lofti 

sjö færniþáttum sem hlúa þarf að og efla í fari barna. Huga þarf að athygli og 

sjálfstjórn, vitund um eigin afstöðu og sjónarmið annarra, samskiptum og tjáningu, 

tengslamyndun, gagnrýnni hugsun, getu til að takast á við áskoranir og stjórn á eigin 

námi (Mind in the Making, 2020). 

Lífsleiknikennsla getur, eins og gefur að skilja, verið tekin ólíkum tökum eftir því á 

hvaða aldri börnin eru. Í byrjun þarf að æfa þau í að vera örugg í skólaumhverfinu og 
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kenna þeim hvernig á að leysa úr vandamálum sem upp geta komið í daglegum 

samskiptum, til dæmis í frímínútum. Vandamálin eiga það til að spretta upp þegar það 

er frjáls og óskipulagður leikur í gangi. Í bók Matthíasar Viðars Sæmundssonar, 

Hrannar Arnarsdóttur og Sigurðar Björnssonar (2000), sem áður var nefnd, er farið í 

dæmisögur þar sem farið er vel yfir hvað tilfinningar eins og öfund þýða og hvernig 

þær koma fyrir. Dæmisögurnar eru góðar fyrir kennara að taka fyrir með litlum eða 

stórum hópum af nemendum á ýmsum aldri og geta vel komið að gagni á yngsta 

aldursstiginu. Þar er hægt að vinna með þau vandamál sem hafa komið upp og tengja 

við söguna og verkefnin í bókinni. Í lok hvers kafla eru málshættir um öfund. 

 

6. Lífsleiknikennsla í grunnskólum 

Lífsleikni fellur undir samfélagsgreinar í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 52 og 194). Þar er í kafla um samfélagsgreinar 

talað um að undir þær falli einkum saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragða-

fræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 194). Þegar litið er á tímaviðmið í námskránni fá 1.–4. bekkur úthlutað 580 

mínútum á hverri viku alls eða að meðaltali um 145 mínútum á ári fyrir allt sem fellur 

undir samfélagsgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 52). Sem 

gerir að meðaltali um 21 til 25 mínútur á hvern undirflokk eða greinasvið samfélags-

fræðinnar fyrir hvern árgang eftir því hvort taldir eru sex eða sjö flokkar. Þetta er þá 

rúmlega hálf kennslustund sem hægt er að tileinka lífsleikni fyrir hverja viku, sé litið 

svo á að jafnt skuli skipt á milli ára og þeirra þátta samfélagsgreina sem þarna eru 

taldir þó að auðvitað megi finna þeim tíma stað og stund í stundaskrá og námsefni 

með ýmsu móti. 

Til þess að kennsla sem ekki fær meira rými í viðmiðunarstundaskrá en hér var 

rakið verði með sem mestu gæðum þarf meira að vera til af aðgengilegu efni fyrir 

kennara til þess að grípa í en nú er í boði. Enda virðist vera undir hverjum og einum 

kennara komið hvernig hann hagar kennslu í lífsleikni. Við sáum það fljótt, þegar við 

hófum okkar kennslu, að sumir bekkir fá mikla og góða kennslu í lífsleikni á meðan 

aðrir sneiða nær alveg hjá henni og fá litla sem enga kennslu á því sviði samfélags-

greina. Hver og einn skóli þarf að mynda sér stefnu um hvað kennurum er ætlað að 

taka fyrir í hverjum árgangi fyrir sig og gæta þess að til verði kennsluáætlanir um það 

sem á að taka fyrir en passa um leið að hafa rými fyrir vandamál sem geta skapast í 
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einum bekk en ekki þeim næsta. Áætlanir þyrfti að byggja þannig upp að það væri í 

kennslunni ákveðið svigrúm og nokkur tími tileinkaður því að ákveða hvað taka ætti 

fyrir í hverjum bekk fyrir sig. 

 

7. Námsefni um lífsleikni – Hvað er til og hvað vantar? 

Félagsfærni og líflsleikni má þjálfa á mismunandi hátt. Aggression Replacement 

Training eða ART er til að mynda eitt þeirra verkfæra sem hægt er að grípa í við 

uppeldi og menntun. ART byggir á hugmyndum Arnold B. Goldstein, Barry Glick og 

John C. Gibbs en þeir þróuðu þessa aðferð á níunda áratugnum. Kerfið er byggt á 

ýmsum kenningum sem hafa verið notaðar í vinnu með börnum og ungmennum við 

atferlismótun sem á að snúa hegðun barna á betri veg. Börnum er þá kennt hvað þau 

geti gert til þess að stöðva reiðina (ART-teymið á Suðurlandi, e.d.; Glick og Gibbs, 

2011). Hér á landi hefur þessi aðferð ekki fengið íslenska þýðingu en í þróunarverkefni 

sem staðið hefur um aðferðina hálfan annan áratug og tengist Suðurlandi er notast við 

skammstöfunina ART. ART hefur náð töluverðum vinsældum hér á landi og all margir 

grunnskólar hafa tekið aðferðina upp í sínu starfi (ART-teymið á Suðurlandi, e.d.). 

Í ART fá börn félagsfærniþjálfun byggða á atferlismótun, þjálfun þar sem kennd eru 

jákvæð samskipti og unnið er kerfisbundið með ákveðin atriði. ART-námskeið á að 

draga úr óæskilegri hegðun barna. Hvert námskeið sem börn sitja í ART eru um 10 

vikur. Þessi þjálfun fer fram með umræðum, hlutverkaleikjum og alls konar verkefnum. 

Börn læra sjálfsstjórn,  þeim er kennt að bregðast við árekstrum með því að bera 

kennsl á það sem kveikti á reiði þeirra og það sem gerist innra með þeim þegar þau 

verða reið. Börnin skoða hvernig þau eru vön að bregðast við og hvaða afleiðingar það 

hefur í för með sér. Þeim er kennt að rjúfa ferlið með mismunandi aðferðum.  Eitt af 

því sem börnin læra  er að efla með sér siðferði. Það er kennt með því að ART-þjálfari 

les klípusögu fyrir hópinn og biður hópinn síðan ræða það sem við er að glíma í 

sögunni frá mismunandi sjónarmiðum og leysa vandamálið. Hópurinn rökræðir málin 

undir stjórn ART-þjálfarans og reynir að komast að niðurstöðu um hvernig bregðast 

mætti við því sem um er rætt í sögunni. Rannsóknir sýna að með því að vinna mark-

visst með  félagsfærni, sjálfstjórn og siðferðisþroska er hægt að hjálpa bæði börnum 

og fullorðnum að bæta samskipti (Glick og Gibbs, 2011). 

ART skiptir félagsfærni niður í sex flokka eða þætti. Sá fyrsti snýst um frumþætti í 

félagsfærni, annar skólafærni, þriðji að eignast vini, fjórði að takast á við tilfinningar, 
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fimmti reiðistjórnun og sjötti að takast á við álag. Undir öllum þessum flokkum eru 

minni undirkaflar eða þættir sem lýsa þeirri færni sem er þjálfuð. Það eru aðeins lærðir 

og vottaðir ART-þjálfarar sem mega framkvæma ART, til þess að verða viðurkenndur 

ART-þjálfari þarf að sækja námskeið. Ólíkar ástæður geta legið á bak við það hvers 

vegna kennarar sækja ART- námskeið, stundum er það vegna áhuga hjá einstaka 

kennurum en í öðrum tilfellum býður skólinn kennarahópi á námskeið og er þá með 

eins konar innleiðingu á kerfinu. ART-námskeið fyrir kennara er í kringum 10–12 vikur. 

Að námskeiði loknu fá þátttakendur leyfi til þess að þjálfa nemendur í ART (ART-

teymið á Suðurlandi, e.d.). 

Í Hamraskóla, þar sem önnur okkar höfunda er starfandi, eru tveir viðurkenndir 

ART- þjálfarar. Annar er stjórnandi og sér hann um ART-þjálfun í 1. og 2. bekk en hinn 

er umsjónarkennari og notar þessa þjálfun á sína nemendur. ART-þjálfarar fara inn í 

hópa og kenna nemendum á þau verkfæri sem ART hefur upp á að bjóða. Unnið er 

með ART alveg niður á leikskólastig og upp á efsta stig í grunnskóla. Okkar mat er að 

því fyrr sem börn öðlast færni í samskiptum þeim mun minni líkur eru á árekstrum og 

óæskilegri hegðun. Snemmtæk íhlutun er eitthvað sem ætti ávallt að vera í forgrunni 

þegar unnið er með börnum og ungmennum. ART er þá eitt af þeim verkfærum sem 

hægt er að grípa til til þess að þjálfa nemendur í félagsfærni og okkar skoðun er sú að 

hún hafi gefið góða raun. Þó ber að hafa í huga það er að mörgu leyti bundið við 

nemendahópa hvort þeir tileinki sér þá reiðistjórnun sem leitast er við að ná fram. Við 

myndum gjarnan vilja sitja ART-námskeið til þess að efla færni okkar í lífsleiknikennslu 

og þekkingu á því hvernig megi aðstoða nemendur í félagsfærni. 

 

Vinátta er verkefni sem samtökin Barnaheill (Barnaheill, e.d.) standa fyrir og byggist 

það á nýjustu rannsóknum um einelti. Verkefnið felst í því að fyrirbyggja einelti og 

móta góðan skólabrag. Vinátta byggir á raunhæfum verkefnum fyrir nemendur, 

starfsfólk og foreldra (Barnaheill, e.d.) og þátttaka allra aðila er mikilvæg til þess að 

verkefnið gangi upp. Gildi Vináttu eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. 

Leikskólar og grunnskólar geta keypt svokallaðar töskur sem eru námsefni um Vináttu 

en þær eru stílaðar á þrjá mismunandi aldurshópa. Gul taska er fyrir 0–3 ára, þá fyrir 

dagforeldra og ungbarnadeildir leikskóla. Græn taska er fyrir 3–6 ára börn í leikskóla. 

Blá taska er fyrir nemendur í 1.–4. bekk í grunnskóla og á frístundaheimili. Reglulega 

eru svo haldin námskeið fyrir starfsfólk þessara aldursstiga í skólum til þess að 
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leiðbeina þeim um hvernig standa megi að markvissri lífsleiknikennslu í skólastarfi. 

Taskan er mjög vegleg og inniheldur spjöld með myndum að framanverðu og 

spurningum fyrir kennarann að lesa upp eða spyrja börnin að aftanverðu. Inni á 

heimasíðu eða vefsetri Barnaheilla er hægt að sjá lista yfir þá leikskóla, grunnskóla og 

frístundaheimili sem taka þátt í Vináttu-verkefninu og flokkast sem vináttuskólar 

(Barnaheill, e.d.).  

 

Námsefnið Þekktu réttindi þín um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Menntamála-

stofnun og Unicef á Íslandi, 2020) er annað dæmi um efni sem til er og væri tilvalið 

nota í lífsleiknikennslu í grunnskólum. Barnasáttmálinn snertir mörg erfið en mikilvæg 

mál, eins og vernd gegn kynferðisofbeldi, vernd gegn brottnámi, vændi og mansali, 

eða vernd gegn skaðlegum vímuefnum. Í myndrænni framsetningu á Barnasáttmál-

anum í íslenskri vefútgáfu er farið vel yfir um hvað sáttmálinn snýst og hvað hver mynd 

sem þar fylgir einstökum ákvæðum í sáttmálanum táknar (Umboðsmaður barna, 

UNICEF á Íslandi, Barnaheill og Menntamálastofnun, e.d.). Greinarnar þar segja frá því 

hvernig stjórnvöld, Sameinuðu þjóðirnar, Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna og 

fleiri stofnanir og félög starfa til að tryggja að öll börn njóti sinna réttinda. Skólar geta 

nýtt sér Barnasáttmálann í kennslu og samþætt margar námsgreinar til þess að útfæra 

verkefnin. Það er mikilvægt fyrir börn að vera upplýst um réttindi sín því að raunveru-

leikinn er sá að börn búa við mis góðar aðstæður. Skólakerfið verður að grípa þá sem 

ekki er sinnt heima fyrir. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna tengjast vel Barnasáttmálanum og kennslu í 

lífsleikni. Inni á vef eða vefsetri KrakkaRÚV (2021) er að finna þætti, þar sem eitt og 

eitt markmið er tekið fyrir og okkur þykja flottir. Hvert markmið er útskýrt, komið með 

dæmi um hvað við getum gert til þess að ná tilsettu markmiði og bent á hvaða öðrum 

markmiðum þetta markmið tengist en öll markmiðin tengjast á ákveðinn hátt. 

Þættirnir heita HM30. Þáttastjórnendur fara vel yfir hvað markmiðið merkir og útskýra 

þau myndrænt. Í miðjum þætti kemur síðan „fúla skýið“ en það vill aðeins hugsa um 

það sem er því fyrir bestu og ekki spá í hlutskipti annarra en þá útskýra þáttastjórn-

endur hvers vegna það er mikilvægt fyrir alla að leggja sitt af mörkum. Einnig bregður 

fyrir letidýri sem táknar þá sem vita af þessum markmiðum en nenna kannski ekki að 

standa í því að breyta sinni hegðun vegna þess að þeim finnst það hafa lítið vægi. Í lok 

þáttanna fara þáttastjórnendur, sem sjálfir eru ungmenni, yfir það hvernig þeir ásamt 
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öðrum krökkum geti lagt sitt af mörkum. Verandi krakkar sjálfir geta þeir tengt 

viðfangsefnin við sitt daglega líf og dregið fram það sem þeir og aðrir krakkar geta gert 

til þess að komast nær því að ná  heimsmarkmiðunum. Eitt af því sem þeir nefna er að 

ef talað er opinskátt um hlutina verði líklegra að fleiri taki eftir og fari að velta þessu 

fyrir sér. Annað sem talað er um í þáttunum að börn geti gert, er að flokka, fræða 

fullorðna fólkið og passa upp á eigin matarsóun (KrakkaRÚV, 2021).  

 

Til er mikið af alls konar efni á íslensku fyrir lífsleiknikennslu en það er, að því við fáum 

best séð, allt á víð og dreif um netið. Talsverður tími getur farið í það að finna til efni 

og það höfum við reynt á eigin skinni. Fyrir yngsta stig er til alls konar efni, til að 

mynda Stig af stigi (Kathy Beland, 2002 ), sem er kassi með spjöldum sem svipar til 

Vináttu-töskunnar hjá Barnaheillum, Vinir Zippys (Lýðheilsustöð, 2009), sem eru litlar 

bækur sem hver og ein fjallar um ákveðna tilfinningu, Vinátta – Barnaheill (Barnaheill, 

e.d.), sem er áðurnefnd taska með spjöldum og bangsa, Barnasáttmálinn, sem nefndur 

var hér að framan og er bæði til sem myndrænt plagg sem hangir uppi í flestum 

skólum (Menntamálastofnun og Unicef á Íslandi., 2020) og má finna með bakupp-

lýsingum á netinu (Umboðsmaður barna o.fl., e.d.), HM30 (KrakkaRÚV, 2021), 

sjónvarpsþættirnir á KrakkaRÚV þar sem farið er yfir heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna, og bók sem heitir Bókin um Tíslu (Hrund Hlöðversdóttir og Íris Auður 

Jónsdóttir, 2012). Sumt af þessu efni er í boði inni á vef Menntamálastofnunar (e.d.) 

sem nú hefur tekið við hlutverki Námsgagnastofnunar og annast námsefnisútgáfu fyrir 

grunnskóla. Fyrir mið- og unglingastig grunnskóla virðist svo hægt að finna lífsleikniefni 

sem fellur vel að hefðbundinni bóknámskennslu því að þar fylgja vinnubækur kennslu-

efninu eða kennslubókunum. Þar er af ýmsu að taka og mætti nefna bækurnar Ertu? 

(Aldís Yngvadóttir og Rán Flygenring, 2020) og Hugrúnu (Sigurður Björnsson og Rán 

Flygenring, 2020) en með þessum bókum fylgja góðar kennsluleiðbeiningar, lesbækur 

og vinnubækur fyrir nemendur. Okkur virðist aftur á móti vera lítið um lífsleikni-

miðaðar vinnubækur fyrir yngsta stig. 

Allt það efni sem er inni á vef Menntamálastofnunar (e.d.) höfum við skoðað og 

margt af því höfum við notað í kennslu. Kvikmyndina Kötlu gömlu (Sigurður Ingi 

Ásgeirsson, 2007) notaði önnur okkar í umfjöllun um einelti vegna þess að þar er farið 

yfir einelti langt aftur í tímann. Með því að sýna nemendum hversu slæm áhrif það 

getur haft á gerendur og þolendur eineltis til langs tíma má mögulega fá nemendur til 
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þess að hugsa sig tvisvar um áður en þeir lenda öðru hvoru megin við borðið. Börnin í 

myndinni vilja að Katla biðjist afsökunar á framkomu sinni þegar hún var barn. 

Boðskapur myndarinnar er fallegur og skilur mikið eftir sig hjá nemendum. Vinir 

Zippýs, Bókin um Tíslu, Vinátta, Stig af stigi og Hugrún eru svo allt mjög svipað efni. Þar 

eru sögur um einhverja tiltekna sögupersónu sem lendir í vandræðum, verður fyrir 

einelti, stríðni eða öðru. Unnið er með tilfinningar þeirra sem lenda í vandræðum með 

því að sýna myndir og lesa texta. Sumt af þessu efni er ekki lengur að finna inni á 

netinu og þess vegna væri skemmtilegt að koma því inn á síðuna okkar með það fyrir 

augum það yrði aðgengilegt fyrir sem flesta. 

Við teljum að það þurfi meira af markvissu efni fyrir yngsta stig og þá efni sem er 

beinlínis ætlað til hefðbundinna nota, þó að gæta þurfi hófs í því að láta nemendur 

eiga í vinnubókarvinnu og að sjálfsögðu leitast við að beita sem fjölbreyttustum 

kennsluháttum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Því meira sem er til af aðgengilegu efni, 

sem hentar þörfum nemenda og kennara, því líklegra er að eitthvað af því virki fyrir 

fjölbreytta nemendahópa í grunnskóla. Við getum sennilega aldrei bent á eitthvert eitt 

efni og sagt að það virki fyrir alla hópa og dugi til þess að ná fram góðri félagsfærni, 

þjálfa samskipti og stuðla að hópefli. Það sem virkar á einn hóp er ekki víst að virki jafn 

vel á þann næsta. 

Mikið af því efni sem þó er til fyrir börn á yngsta stigi grunnskóla hefur virkað vel 

og er enn verið að nota. Sem dæmi má nefna Stig af stigi (Kathy Beland, 2002), Bókina 

um Tíslu (Hrund Hlöðversdóttir og Íris Auður Jónsdóttir, 2012) og Barnasáttmálann 

(Umboðsmaður barna o.fl., e.d.). Uppbyggilegar samræður í nemendahópi og 

reglulegir bekkjarfundir í bland við mismunandi félagsfærniæfingar geta verið góð 

byrjun. Kennari verður þó ávallt að skoða hvern og einn hóp fyrir sig, kanna hvar 

veikleikar hópsins liggja og leitast við að styrkja nemendahópinn á sem flestum 

sviðum. Þá er gott að þurfa ekki að leita langt eftir heppilegu námsefni eða gögnum til 

stuðnings námi og kennslu. 

Eftir að við fórum að vinna sem leiðbeinendur á vettvangi grunnskóla með 

nemendum á yngsta stigi sáum við fljótt þörf fyrir að tryggja að upplýsingar um 

félagsfærni gætu verið á einum stað. Hver og einn skóli virðist vinna sjálfstætt í 

þessum málum og reiða sig lítið á samstarf við aðra. Til þess að öll börn fái sömu 

menntun þurfa skólar að vinna saman og við töldum að vefurinn okkar gæti orðið 

góður vettvangur til að byrja með. Hann dregur saman hvað til er af lífsleikniefni, 
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dæmi um klípusögur, form til þess að semja sínar eigin klípusögur og gagnlegar 

upplýsingar um helstu þroskaraskanir. Því fleiri sem með tímanum bætast í hópinn og 

setja inn efni á vefinn því stærri og betri verður hann. Við vonumst til og viljum sjá 

markvissari lífsleiknikennslu á öllum skólastigum. Vefurinn er okkar fyrsta skref í að 

efla og vekja aðra til umhugsunar um þörfina á að kenna börnum lífsleikni.  

 

8. Hugmynd að vef  

Vefurinn er hugsaður sem gagnabanki þar sem kennarar geta gripið í klípusögur, búið 

til sínar eigin sögur eftir leiðsögn eða formi sem er á vefnum okkar og auðveldlega 

fundið hjálplega tengla á vefsíður eða efnisvefi þar sem koma fram hugmyndir um 

hvernig megi vinna með börn og hvað sé gott að hafa í huga þegar kennari er að vinna 

með börnum sem hafa verið greind með heilkenni á borð við ADHD, einhverfu eða 

aðrar ámóta þroskaraskanir. Hugmyndin er sú að allir geti bætt inn á vefinn okkar 

klípusögu, sem þeir búa til sjálfir. Til þess að bæta nýrri klípusögu inn á vefinn sendir 

maður tölvupóst á okkur höfunda vefsins með sögunni og við bætum henni þar inn 

þyki okkur hún eiga þangað erindi. Vefurinn ætti að nýtast vel þeim sem eru að 

hefja  kennsluferil sinn og fyrir þá sem vilja nýta sér klípusögur eða skoða hvaða efni er 

til og fá hugmyndir að mismunandi útfærslum.  

Vefsíðunni er einnig ætlað að gefa kennsluhugmyndir, sýna hvernig megi vinna á 

mismunandi hátt með nemendum í lífsleikni og koma með tillögur að námsefni fyrir 

lífsleiknitíma, bekkjarfundi og vinnustundir um klípusögur. Klípusögurnar er hægt að 

nota með einstaklingum og í hóp. Vefnum er ekki síst ætlað að auðvelda kennurum að 

nálgast efni þegar upp koma óvænt atvik, eins og oft vill verða þegar unnið er með 

börnum. Þar verður bent á námsefni sem þegar er til og komið getur að gagni en 

einnig lagðar fram hugmyndir að nýju efni sem kennarar geta prófað sig áfram með. 

Einnig verður hægt að nálgast grunnupplýsingar um helstu þroskaraskanir sem börn 

eiga við að glíma og vinna þarf með og tengla á síður eða vefi þar sem farið er betur 

yfir hvað þessar raskanir þýða og hvernig megi vinna með þær. Framtíðarhugmyndin 

er að kennarar geti átt sinn aðgang að vefnum okkar, bætt við nýju efni sem þeir eru 

að vinna með og jafnvel átt samskipti, þannig að síðan verði sameiginlegur vettvangur 

og gagnabanki kennara til að miðla fróðleik um ótal efni og fá nytsamlegar upplýsingar 

sem snerta félagsfærni, klípusögur og lífsleikni. 
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9. Aðdragandi og aðferð – Uppsetning, inntak og notagildi vefsins 

Hugmyndin að verkefninu spratt upp hjá okkur höfundum þegar við tókum að starfa 

við kennslu. Þetta var þegar við vorum á öðru námsári í bakkalárnáminu, bæði í 

vettvangsnámi, sem fylgdi kennaranáminu og þegar við tókum að starfa með námi, 

sem leiðbeinendur í hlutverki umsjónarkennara. Við fundum fyrir skorti á lífsleikniefni 

sem höfðað gæti til barna og okkur fannst aðgengið að lífsleiknitengdum verkefnum af 

skornum skammti. Við fundum fyrir því hvað stór hluti af skólastarfinu snerist um að 

leysa úr málum nemenda, ekki síst þeirra yngra, og kenna börnunum að kljást sjálf við 

aðstæður sem þau hafa ekki lent í áður. Það er reyndar töluvert mikið efni til um 

lífsleikni, sumt að vísu orðið nokkuð gamalt en á samt sem áður og oftast nær enn við í 

dag en okkur fannst aðgengið að þessu efni og góðum verkefnum fyrir börnin ekki 

nægilega gott og þá sérstaklega ekki fyrir kennara sem eru nýbyrjaðir að kenna. 

Við fengum hugmynd að lífsleikni- og félagsfærnileik þar sem börn geta tekist á á 

við ákveðin vandamál sem getur borið á góma í félagslegum samskiptum og æft sig í 

að leysa þau á farsælan veg. Með því að útfæra leikinn væri verið að færa nám og 

kennslu í lífsleikni yfir á form sem börnin kannast við úr leikskóla og daglegu lífi og 

líklegt væri að þeim þætti svona leikur spennandi. Einnig værum við að nýta tæknina 

og auka fjölbreytileika í náms- og kennsluháttum. Eftir miklar pælingar um gerð 

leiksins komumst við að þeirri niðurstöðu að það yrði umfangsmikil framkvæmd að 

hanna og fullbúa leikinn og að við þyrftum að útvega eða ráða reyndan forritara til 

þess að búa leikinn til. Okkur langaði hins vegar ekki að sleppa alveg takinu á 

hugmyndinni um vinnu að lífsleikni og ákváðum í staðinn að búa til vef sem á að verða 

gagnabanki eða safn af félagsfærni- og lífsleiknitengdum klípusögum sem kennarar og 

annað starfsfólk grunnskóla og frístundaheimila gætu nýtt sér í kennslu. Jafnframt var 

hugmyndin að kennarar og annað starfsfólk gæti sjálft sent inn sínar eigin sögur, efni 

sem það hefði nýtt sér og þótt virka vel í skólastarfi. Þannig myndum við byggja upp 

safn af klípusögum sem gætu verið aðgengilegar í starfi skóla um allt land og í takt við 

þau vandamál sem koma upp í nútímanum, allt eftir því sem gengur á í samfélaginu og 

til að mynda tækniþróun á hverjum tíma.  

Vefurinn er unninn í vefsíðugerðarumhverfinu New Google Sites (Google Sites, 

e.d.) en það er ný útgáfa af Google Sites og hluti af Google-umhverfinu (sjá t.d. Google 

Docs, e.d.) sem margir kennarar nota og þekkja og gripu til dæmis til í veirufaraldrinum 

sem nú gengur yfir (Torfi Hjartarson, munnleg heimild um óbirta rannsókn, 10. maí 
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2021). Þar má útbúa einfalda vefi án mikillar fyrirhafnar og auðvelt er að eiga þar 

samvinnu um þróun vefs eða skjala sem honum tengjast. Félagsfærnisögurnar eru 

samdar af okkur höfundum vefsins með fyrrgreinda notendur eða markhópa í huga. 

Vefurinn geymir félagsfærnisögur fyrir mismunandi aldurshópa og árganga, 

upplýsingar um helstu þroskaraskanir sem almennt eru þekktar og við sjáum í starfi 

okkar með börnum, tenglar á önnur lífsleiknitengd verkefni og að lokum undir 

sérstökum flipa upplýsingar sem gera lesendum kleift að senda okkur inn sögur til að 

birta á vefnum. Vefurinn býður sem sagt upp á félagsfærnisögur ásamt ramma sem 

sýnir hvernig sögurnar eru búnar til eða byggðar upp, þannig að kennari geti hvenær 

sem hentar gripið í sögur eða sett upp sína eigin sögu til þess að tækla það vandamál 

sem þörf er á að takast á við eða leysa. Jafnframt er bent á ýmislegt efni tengt 

félagsfærni og lífsleikni sem við höfum leitað uppi og teljum að geti komið kennurum 

að gagni. 

 

10. Vefur til að byrja með og félagsfærnileikur seinna meir  

Vefurinn sem nú er orðinn að veruleika og hér er lagður fram á að einfalda leit að 

félagsfærniefni en hugmyndin er líka sú að allir kennarar geti bætt við eða bent á efni 

sem hefur nýst þeim vel. Ef kennarar vinna saman að því að efla félagsfærni teljum við 

að hægt sé að ná virkilega langt. Við höfundar viljum gjarnan þróa vefinn í þá átt að 

hann geymi margar sögur auk upplýsinga um annað efni um lífsleikni og verði smám 

saman nokkurs konar gagnabanki með miklu efni að velja úr. Hægt og rólega myndu 

félagsfærni- og lífsleiknisögum ásamt verkefnahugmyndum fjölga, þannig að til yrði 

stórt safn af verkefnum tengdum raunverulegum vandamálum sem geta komið upp á 

skólatíma. Kennarar og aðrir starfsmenn sem sinna skólabörnum þurfa í hverri einustu 

viku og jafnvel á hverjum einasta degi að leysa vandamál sem koma upp í samskiptum 

og daglegum önnum skólastarfsins. Við teljum því nauðsynlegt að til sé nútímaleg 

útgáfa af lífsleiknitengdum verkefnum fyrir kennara að grípa til án mikillar fyrirhafnar. 

Þannig er hægt að vera með í skólanum markvissa og góða kennslu í lífsleikni og 

jafnvel taka fyrir vandamál áður en þau koma upp. Gera má meira úr lífsleiknikennslu 

en oft er raunin, að því okkur sýnist, og bjóða ekki bara upp á umræður um efnið 

heldur hafa í boði og innan seilingar námsgögn og tengt efni fyrir alla kennara. 

Eins og hér kom fram í inngangsköflum má nú þegar finna ýmis námskeið sem 

standa kennurum til boða og þeir geta nýtt til endurmenntunar en okkur þykir vanta 
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upp á samræmi í vinnubrögðum grunnskóla þegar lífsleikni og félagsfærni eru annars 

vegar. Starfsmannavelta er vandamál þegar skólar ætla hafa eina stefnu á tilteknu sviði 

því á hverju ári fara kennarar á eftirlaun eða láta af störfum af öðrum sökum og nýir 

byrja í staðinn. Ekki síst þarf að halda utan um nýútskrifuðu kennarana og tryggja að 

þeir viti hvert þeir geti leitað þegar vandamál í samskiptum eða á skólagöngu einstakra 

nemenda koma upp. Þegar kennarar koma fyrst til starfa hafa þeir ekki starfsreynsluna 

né hafa þeir sótt námskeiðin sem reyndari kennarar hafa átt kost á að sækja meðfram 

sínu starfi. 

 Vefurinn, eins og hann er núna, er einungis hugsaður fyrir kennara barna í 1.–4. 

bekk eða á yngsta stigi grunnskóla en gaman væri að geta stækkað hann þannig að í 

framtíðinni yrði hann heildstæður gagnabanki fyrir allan grunnskólann. Hugmynd 

okkar að næsta skrefi er svo að búa til tölvuleik. Þar væru ýmsar klípusögur eða 

félagsfærni- og lífsleiknisögur þar sem nemandi fær upp vandamál sem hann þarf að 

leysa. Kennari gæti lesið upp eða látið leikinn lesa upp klípusögu fyrir nemanda eða 

bekk þar sem kæmi upp eitthvert vandamál. Kennarinn myndi senda vandamálið á 

nemendur og þeir þyrftu að finna réttu leiðina til þess að leysa það. Hver og einn 

nemandi væri með sína eigin spjaldtölvu og leikinn uppsettan í henni. Hann fengi þar 

nokkrar spurningar um það hvaða leið ætti að fara og ætti að velja bestu leiðina. Valið 

stæði um leið sem virkar og svo röngu leiðina. Leikurinn er hugsaður eins og 

völundarhús þar sem nemandi fær stig eftir því hvaða leiðir verða fyrir valinu. Hann 

yrði flóknari eftir því sem nemandinn kæmist lengra. Kennarinn ætti svo að geta séð 

hvernig hverjum og einum nemanda gengur að leysa vandamálin og hvar í ferlinu 

nemendur eru ekki að taka réttar ákvarðanir. Þegar nemendur hefðu spilað leikinn 

einu til tvisvar sinnum gæti kennarinn þannig séð hvað það er sem helst er að hrjá 

nemendur og hvar þeir lenda í vandræðum hvað varðar samskipti eða 

ákvörðunartöku. Þá myndi smáforritið senda samantekt á kennarann og benda á 

hvaða færniþætti helst þyrfti að þjálfa og æfa betur með nemendum. 

 

11. Hvers vegna þykir mikilvægt að þjálfa félagsfærni? 

Félagsfærni er sennilega eitt af því mikilvægasta sem hafa þarf í huga þegar rætt er um 

hæfni fólks. Með aukinni tölvu- og skjánotkun barna og ungmenna virðist okkur sem 

reyni meira á þá færni eða hún sé stundum minni en áður. Ungmenni lenda oft í 

erfiðum aðstæðum í netsamskiptum og geta líka átt erfitt þar sem þau þurfa að tjá sig 
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og útskýra mál sitt í beinum samskiptum við aðra. Það eitt er áskorun fyrir þann sem 

hefur verið stóran hluta af sínu lífi á bak við tölvuskjá (SAFT – Samfélag, fjölskylda og 

tækni, 2018) og ekki átt í jafn miklum beinum samskiptum við annað fólk og við sem 

eldri erum eigum að venjast. Tölvueign og notkun snjalltækja á heimilum hefur farið 

vaxandi (Hagstofa Íslands, e.d.) og tæknin litar æ meira líf flestra barna. Það hefur 

verið hraðfara þróun í tækni nokkra undanfarna áratugi og nýjar kynslóðir orðið fyrir 

áhrifum af þeirri þróun.  

Börn sem eru of lengi fyrir framan skjá skortir stundum ákveðinn þroska, svefn og 

hreyfingu og fyrir kemur að börn sem sitja of lengi yfir snjalltækjum eða öðrum tölvu-

búnaði missi áhugann á því sem þeim þótti áður skemmtilegt (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2006). Mikilli skjánotkun fylgja stundum reiðiköst þar sem börnum 

eða unglingum gengur illa að halda aftur af sér eða stoppa sig af (Eyjólfur Örn Jónsson, 

2016). Það að börn leiki sér við önnur börn, foreldrar lesi fyrir þau og tali við þau getur 

skipt sköpum þegar kemur að þroska. Sennilega hefur aldrei verið jafn mikilvægt og 

einmitt nú að vera á tánum og kenna börnum félagsfærni. Við sjáum núna fyrstu 

kynslóðirnar sem eru aldar upp með öll þau snjalltæki sem hafa komið fram á markaði 

að undanförnu allt í kringum sig. Þessi börn eru á yngsta stigi í grunnskóla og við 

teljum að það sé talsverður munur á börnum sem eru alin upp við alla þessa tækni og 

börnum sem þroskuðust meira í gegnum samskipti og leik við jafnaldra, önnur börn 

eða fullorðna utan skólatíma. Á sumum sviðum kunna þau að vera sterkari en þegar 

kemur að félagsfærni í beinum samskiptum er vel hugsanlegt að þau standi veikar en 

börn gerðu áður. 

Þegar setið er fyrir framan skjá og leikurinn hrósar barni, leikur skemmtileg hljóð 

eða annað sem lætur barn vilja halda áfram fær barnið ekki alla þá örvun sem heilinn 

þarf til þess að þroskast. Við þurfum áreiti frá öðru fólki til þess að öðlast færni í 

samskiptum (Miðja máls og læsis, e.d). Þegar við erum ein að leik í símanum fáum við 

alltaf annað tækifæri eða eigum einhver líf upp á að hlaupa og getum byrjað upp á nýtt 

en það er ekki sá veruleiki sem við mætum í raunveruleikanum. Þar fáum við ekki 

endalaus tækifæri til þess að koma vel fyrir og vera vel liðin og þurfum virkilega að 

vanda hvernig við spilum úr okkar spilum. Fagfólk og foreldrar þurfa að huga vandlega 

að skjátíma barna og veita börnum beina athygli með því að horfa í augun á þeim á 

meðan talað er við þau vegna þess að börnin læra það sem fyrir þeim er haft og 

mörgum finnst orðið eðlilegt að veita og fá skipta athygli (Skjátími, e.d.). 



23  

12. Félagsfærnisögur og gildi þeirra fyrir börn 

Félagsfærnisögur hafa verið notaðar í lengri tíma fyrir börn með einhverfu eða önnur 

hegðunarvandamál (Barry og Burlew, 2004). Þær hafa nýst vel fyrir þessi börn þar sem 

að þau skilja ekki félagsleg samskipti á sama hátt og önnur börn. Það myndi hins vegar 

hjálpa fleiri börnum ef þau fengju markvissa þjálfun í lífsleikni með félagsfærnisögum 

sem eiga við þeirra þarfir og kringumstæður. Þá væri búið að sníða sögurnar að 

bekknum eða minni hópum innan hvers bekks þar sem vandamál koma ítrekað upp. 

Félagsfærnisögur fá börn til þess að velta fyrir sér hvernig þau myndu haga sér eða 

hvað þau myndu gera í ákveðnum aðstæðum. Þegar kennari kemur með sögu þar sem 

einhver er lagður í einelti og aðrir taka þátt með því að styðja eineltið þá vita flest börn 

hvernig þau ættu að bregðast við. Með því að endurtaka svona sögur, hafa þær 

fjölbreyttar og mynda um þær umræður fáum við nemendur til þess að hugsa oftar um 

atvik af þessu tagi og þá á endanum síast það inn hvað sé rétt að gera. 

Félagsfærnisögur geta verið einstaklingsmiðaðar eða hópmiðaðar. Þegar við 

vinnum með einstaklingsmiðaðar sögur er sagan samin út frá einu barni og talað eins 

og það sé að segja söguna, við notum þá fyrstupersónufornafnið „ég“. Sagan byrjar á 

því að lýsa aðstæðum, hvar er barnið statt, eins og til dæmis svona: „Í frímínútum eru 

margir krakkar að leika sér.“ Þá er staðsetningin komin og barnið veit um hvað ræðir, 

sér fyrir sér sögusviðið. Á eftir því kemur fram eitthvað jákvætt sem tengist aðstæð-

unum, í þessu tilviki frímínútum: „Það er gaman að leika saman í skemmtilegum leik.“ 

Því næst kemur eitthvað um það hvernig barnið geti átt góð samskipti við krakkana. 

„Ég get spurt krakka: Má ég vera með?“ Síðan þarf að útskýra eða leiða fram hvað geti 

gerst þegar maður spyr hvort maður megi vera með: „Þeir leika kannski við mig. Ef 

krakkarnir vilja ekki leika finn ég mér eitthvað annað að gera úti.“ Þarna eru aðstæður 

útskýrðar og komið með lausn sem dugar barninu ef krakkarnir vilja ekki leika við það. 

Sagan myndi því líta svona út: 

 

Í frímínútum eru margir krakkar að leika sér. 

Það er gaman að leika saman í skemmtilegum leik. 

Ég get spurt krakka: Má ég vera með? 

Þá leika þeir kannski við mig. 



24  

Ef krakkarnir vilja ekki leika finn ég mér  

eitthvað annað að gera úti. 

 

Eftir lestur á einstaklingssögu getur verið gott að spyrja barnið hvað það ætli að gera ef 

hlutirnir fara ekki að óskum, í þessum tilviki ef krakkarnir segjast ekki vilja leika við 

það. Einnig getur verið gott að ræða hvers vegna einhver bregst illa við eða sýnir ekki 

áhuga og það sé í góðu lagi að vilja stundum leika einn. 

Svona sögur eru samdar eftir aðstæðum hverju sinni og þegar unnið er með 

einstaklingsmiðaðar sögur getur verið gott að laga söguna að hverju barni fyrir sig. Oft 

eru búnar til einstaklingssögur þegar unnið er með yngstu börnin en eftir því sem þau 

eldast læra þau að setja sig í spor annarra og þá er hægt að mynda umræður eftir 

félagsfærnisögum sem eru samdar með hópinn í huga. Gott er líka að þjálfa nemendur 

í að hlusta og æfa þá í að setja sig í spor annarra með félagsfærnisögum. 

 Hér að neðan kemur dæmi um sögu sem er að finna á vefnum okkar og 

umræðupunktar sem hægt er að nota með nemendum til þess að leysa vandræðin: 

 

Á föstudögum er alltaf val í síðasta tíma. Þessir tímar eru oftast skemmtilegir 

en stundum koma upp vandamál sem þarf að leysa úr. Það sem er í boði er að 

lita, kubba og leika með fjársjóðskistuna sem er full af glingri. Fjársjóðskistan 

er vinsælust og vilja flestir leika með glingrið úr henni. Krökkunum finnst 

skemmtilegast að búa til búðarleik og selja skartgripina sín á milli með 

gervipeningum. Ari og Baldur vilja hins vegar ekki vera í búðarleik en þeim 

finnst gaman að setja skartgripina á sig. Jóhanna og Katla vilja fá meira 

glingur til sín og finnst strákarnir ekkert þurfa að nota glingrið. 

 

 Hvernig geta krakkarnir leikið með skartgripina  

þannig að allir séu sáttir? 

 Hvað er að skiptast á? 

 Hvað er óréttlæti? 

 Hvað er ósanngirni? 

 Hvernig er hægt að útskýra fyrir Jóhönnu og Kötlu  

að þær þurfa að deila skartgripunum með öðrum? 
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Undirbúningur kennarans felst í að finna sögu sem hann vill nota, lesa hana vel yfir og 

skrá hjá sér umræðupunkta. Þegar kemur síðan að því að leggja söguna inn í 

kennslustund getur verið gott að byrja á því að útskýra markmið verkefnisins og um 

hvað verkefnið snýst. Kennari myndi svo lesa söguna fyrir nemendur. Því næst mætti 

fara í umræðu um spurningar eða punkta sem eru aftan við hverja sögu og spyrja 

börnin hvernig þau gætu hjálpað þessum krökkum að leysa vandamálið. Gott er að 

byrja á því að útskýra flókin hugtök, ef notast er við þau og kanna hvaða hugtök 

nemendur skilja eða átta sig illa á hvað standa fyrir. Það getur verið gott að taka dæmi 

um hvernig hugtakið er notað og ganga úr skugga um að nemendur skilji hugtakið 

nokkuð vel. 

Á því sem hér hefur verið rakið má sjá hvað félagsfærnisaga er einföld í 

framsetningu. Félagsfærnisögur geta verið einstaklingsmiðaðar og síðan útfærðar fyrir 

hóp eða bekk, allt eftir þörfum. Fyrir þau allra yngstu er gott að hafa sögurnar 

einfaldar og á einföldu máli, varast að nota margslungna atburðarás eða langar 

setningar, þung orð eða flókin hugtök. 

 

13. Vefurinn Félagsfærni og klípusögur 

Vefurinn okkar sem hér er lagður fram sem hluti af lokaverkefni til bakkalárgráðu ber, 

eins og áður kom fram, heitið Félagsfærni og klípusögur og er á vefslóðinni 

https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim. Hann er búinn til með það fyrir 

augum að auka aðgengi kennara og annarra að félagsfærnisögum og öðru efni sem 

nýst getur í viðleitni kennara til að efla lífsleikni ungra nemenda í grunnskóla. Hann á 

að vera safnvefur þar sem kennarar geta sent inn sínar sögur og fengið þær birtar, því 

fleiri sem að senda inn sögur eða jafnvel þau tæki og tól sem þeir nota í 

lífsleiknikennslu, því betri verður vefurinn og með tímanum mun þetta vonandi verða 

eins konar gagnabanki fyrir kennara að finna sér sögur ásamt sniðmáti til þess að gera 

sína eigin félagsfærnisögu. Vefurinn á að auðvelda og bæta aðgengi kennara að ýmsu 

efni. Fyrst og fremst snýst vefurinn um félagsfærnisögur og segir stuttlega um hvað 

félagsfærni snúist og hvernig hægt sé að þjálfa hana. Þá er vefurinn einnig með 

nytsamlegum upplýsingum um hin ýmsu hegðunarvandamál sem koma upp og hvað er 

á bak við greiningar á ýmiss konar þroskaröskunum. Við bendum á síðu hjá samtökum 

eins og ADHD-samtökunum, einhverfusamtökum og fleirum. Inni á þessum síðum er 

að finna hagnýtan og góðan fróðleik hvað það merkir ef barn hefur verið greint með 

https://sites.google.com/view/felagsfaerni/heim
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einhverja röskun á þroska eða heilkenni og ráð um það hvernig megi vinna með 

einstaklinginn. 

Við skiptum félagsfærnisögunum þannig að ákveðnar sögur eru hugsaðar fyrir 1.–2. 

bekk og síðan flóknari og lengri fyrir 3.–4. bekk. Sögurnar eru samdar fyrir yngsta stig 

þar sem að við höfundar þekkjum best og leggjum áherslu á kennslu yngri barna. Eftir 

því sem fram líða stundir væri gaman ef vefurinn væri með félagsfærnisögur fyrir 

yngsta stig, miðstig og unglingastig. Vefurinn á að vera aðgengilegur og notendavænn 

svo að við gættum þess að benda á yfirsíður bæði á forsíðunni og í valstikunni efst á 

hverri síðu. Hver síða ber nafn eftir því efni sem hún geymir.  

Þegar komið er á upphafssíðu vefsins má sjá hnappa sem vísa á yfirsíður í vefnum: 

Klípu- og félagsfærnisögur, Fróðleikur, Tenglar, Senda inn sögu og Um okkur (sjá 

Viðauka A). Einnig er stika efst á síðunni þar sem hægt er að fara í alla yfir- og 

undirflokka. Þegar farið er inn í flokkinn klípu- og félagsfærnisögur má sjá 

undirsíðurnar: Hvað er félagsfærnisaga?, Klípusögur fyrir 1.–2.bekk og Klípusögur fyrir 

3.–4. bekk (sjá Viðauka Á). Við ákváðum að byrja á því að skipta sögunum í tvö 

aldursbil þar sem sögur fyrir fyrsta bekk ganga einnig upp fyrir nemendur sem komnir 

eru í annan bekk. Þegar sögunum á síðum vefsins hefur fjölgað höfðum við hugsað 

okkur að flokka sögurnar enn meira og hafa þá aðeins hvern árgang fyrir sig. 

Næst kemur yfirsíðan Fróðleikur en þar má finna upplýsingar um ADHD, einhverfu, 

mótþróaþrjóskuröskun og félagsfærni (sjá Viðauka B). Á eftir fróðleiksflokknum erum 

við svo með tengla á síður sem okkur fannst nytsamlegar og áhugaverðar (sjá Viðauka 

D). Næstsíðasta yfirsíðan býður svo notendum vefsins að senda inn sögu. Þar gefum 

við upp upplýsingar um hvernig megi senda inn sögu á vefinn og hvaða skilyrði við 

setjum til þess að sagan verði birt (sjá Viðauka Ð). Að lokum kemur síða ásamt 

undirsíðum þar sem höfundar segja stuttlega frá sér (sjá Viðauka E).  

Ef við skoðum betur klípusögurnar má sjá að sögurnar sem höfundar hafa samið 

eru með tvennu sniði. Annars vegar eru það klípusögur sem hugsaðar eru fyrir fyrsta til 

annan bekk og hins vegar eru það sögurnar sem hugsaðar eru fyrir þriðja til fjórða 

bekk. Sögurnar fyrir fyrsta til annan bekk eru stuttar og hnitmiðaðar (sjá Viðauka É) en 

sögurnar fyrir þriðja til fjórða bekk (sjá Viðauka F) eru lengri og taka á ákveðnum 

málum sem algengt getur verið að komi upp hjá börnum á þessum aldri. Einnig 

sömdum við spurningar með sögunum til þess að auðvelda kennurum að vinna með 

söguna í bekk og fá börnin til að velta fyrir sér hvernig þau gætu leyst vandann sem 
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upp kemur í sögunni. Fróðleikur á síðum vefsins fannst okkur líka mikilvægur til að 

létta notendum leit að upplýsingum um mál sem kennarar þurfa oft að kljást við (sjá 

Viðauka G) og tenglar sýna notendum efni sem við höfum fundið og reyndist þegar til 

(sjá Viðauka H). 

Með gerð vefsins ala höfundar þá von í brjósti að hann einfaldi og flýti fyrir 

ákveðinni vinnu sem hver og einn kennari þyrfti annars að fara í og leysa sjálfur af 

hendi. Ef við setjum sem hagnýtast og mest efni á einn stað og getum bent á það efni 

sem til er þarf ekki hver og einn að leita lengi á netinu heldur fær upp tengla að síðum 

með efni og fræðslu sem gott að að kíkja á. 

 

14. Umræður og lokaorð 

Við teljum að ef allir kennarar leggjast á eitt og setja inn gögn á einn stað muni það 

auðvelda nýliðum í kennslu lífið og stuðla að markvissari kennslu í lífsleikni í 

grunnskólum. Það eru ábyggilega margir sem einfaldlega gefast upp á því að leita að 

efni á því sviði og þá verður kennslan ekki eins markviss og annars væri og skilar ekki 

því sem hún gæti annars skilað. Að þjálfa félagsfærni og lífsleikni hefur sennilega aldrei 

verið eins mikilvægt og á þeirri tækniöld sem við nú lifum. Nú koma í grunnskóla fyrstu 

börnin sem hafa alist upp með allri fartækninni sem hefur verið að ryðja sér til rúms á 

liðnum árum, spjaldtölvum, snjallsímum og þráðlausum nettengingum sem þau 

komast í hvar og nánast hvenær sem er (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014).  

Þegar við byrjuðum að kenna meðfram námi, sem leiðbeinendur í hlutverki 

umsjónarkennara, sáum við að flestir kennarar voru hver með sitt efni af lífsleiknitoga, 

engir tveir að gera eins en allir að reyna að gera sitt besta til þess að efla sína 

nemendur. Með tilkomu vefsins okkar og eftir því sem hann nær til fleiri kennara 

gerum við okkur vonir um hægt verði að gera lífsleiknikennslu í skólum betri skil. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

er, eins og áður kom fram, reiknað með meira en hálfri kennslustund í hverri viku fyrir 

lífsleikni og þá er best að verja þeim tíma vel og vinna að einhverju markvissu. Það er 

heilmikið til af vönduðu og góðu efni, eins og áður kom fram og var vísað til að hluta, 

en okkur finnst það liggja heldur dreift, það tekur oft langan tíma að grafa upp efni 

sem hentar kennslu í það og það skiptið. Þaðan kom kveikjan að vefnum okkar, við 

vildum að allt efni væri á einum stað og sem flestir vissu af því og gætu bætt þar inn 

efni. Við höfðum líka í huga að margir kennarar búa til gott kennsluefni sem væri 
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gaman fyrir þá að deila með öðrum og leyfa öðrum að nota. Leit okkar að efni bendir 

til að töluvert sé um slíka efnisgerð þó að erfitt sé að staðfesta það með vísunum í birt 

efni. 

Okkur virðist sem kennarar hafi tekið eftir talsverðum breytingum á 

nemendahópum sem koma inn í skólana, þeir nemendur sem eru á yngsta aldursstigi 

grunnskólans virðast margir eiga við flókinn tilfinningavanda og jafnvel eiga erfitt með 

að stjórna skapi sínu. Þetta er verulegt áhyggjuefni í hópi kennara eins og hann blasir 

við okkur og ef við horfum aðeins í kringum okkur getum við glögglega séð það sem 

mörgum þykir sennilegur orsakavaldur í þessum efnum. Foreldrar hafa minni tíma fyrir 

börnin, börn fá skipta athygli vegna snjalltækja. Okkur þykir líklegt að mörg börn alist 

upp við það að ef þau bregðist reið við einhverju eða taki einhvers konar kast sé settur 

skjár fyrir framan þau. Í stað þess að ræða tilfinningarnar og finna lausnir, hvað sé 

hægt að gera til að þeim geti liðið betur eða hvað þau geti gert í undir svona 

kringumstæðum, fái þau í hendur svokallaða „lausn“ eða snjalltæki sem oft gerir lítið 

til að þroska þau í samskiptum. 

Á þessum vanda er engin einföld lausn en við sjáum á hverjum degi að lífið í 

skólanum gefur tilefni til að bregðast við nýjum veruleika barnanna okkar. Með því að 

auðvelda kennurum lífið í lífsleiknikennslu vonumst við til að vefurinn Félagsfærni og 

klípusögur verði enn eitt verkfærið fyrir kennara að vinna með og auðveldi þeim að 

hjálpast að við þessa hlið kennslunnar. Von okkar er að grunnskólakennarar muni nýta 

sér þennan vettvang og senda inn félagsfærni- og klípusögur en til þess höfum við 

gefið upp netföngin okkar. Allar sögurnar eru frumsamdar af okkur höfundum og 

hugsaðar út frá þeim vandamálum sem varða hegðun eða samskipti og komið hafa 

upp á okkar stutta kennsluferli í grunnskóla, þar sem við erum leiðbeinendur í 

hlutverki umsjónarkennara á yngsta aldursstiginu. Við áttum það sameiginlegt að vera 

með þunga bekki hegðunarlega séð um það leyti sem vinna að þessu verkefni hófst og 

þá fannst okkur vanta einhvers konar gagnabanka með lífsleikniefni sem einfalt væri 

fyrir kennara að leita í og nýta. 

Eftir umfangsmikla leit og vinnu höfum við komist að þeirri niðurstöðu að nú þegar 

megi finna á netinu og víðar töluvert magn af námsefni og fróðleik um lífsleikni og 

félagsfærni. Hins vegar reyndist margt af því felast í eða tengjast námskeiðum sem 

þarf að sitja og hvergi var að finna einn sameiginlega stað fyrir nýútskrifaða kennara til 

þess að sækja efnið. Oft einblíndum við á félagsfærniþjálfun fyrir börn sem eiga við 
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einhvers konar þroskaröskun að etja enda fundum við lítið fyrir hópa og heilu bekkina. 

Með vefnum okkar og vísi að gagnabanka teljum við okkur vera komnar með vísi að 

lausn á þessum vanda, bæði hvað varðar aðgang að og skort á efni, og hver veit nema 

okkur takist hægt og rólega eða efna í stóran gagnabanka af efni tengdu lífsleikni og 

félagsfærni fyrir alla kennara landsins. 

Seinna meir væri mögulega hægt að víkka út hlutverk vefsins þannig að hann 

teygði sig út fyrir grunnskólann og tæki líka til lífsleikni og félagsfærni á öðrum 

skólastigum. Kennarar og annað starfsfólk við leikskóla og framhaldsskóla landsins 

gætu þá nýtt sér vefinn og lagt þar til efni. Þá má ekki gleyma því að upprunaleg 

hugmynd okkar var að búa til leik þar sem grunnskólabörn gætu leyst 

félagsfærniverkefni á spjaldtölvum. Hugmyndin var í grunninn sú sama og að baki 

vefnum, að kennarar um land allt myndu safna saman klípusögum í leik og geta búið til 

sína eigin útgáfu af þeim leik á greiðan hátt. Þannig gætu almennir bekkjarkennarar 

tæklað mál sem koma upp í kennslu af töluverðri nákvæmni og sett upp leiki og 

úrlausnarefni í kennslu á þann hátt sem börnum finnst spennandi. Leikirnir myndu 

verða margir og aðgengilegir öllum kennurum sem kjósa að nýta vefinn með það fyrir 

augum að þjálfa nemendur sína  í félagsfærni. 
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