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Útdráttur 

Lokaritgerð þessi er unnin til B. Ed. –prófs við Háskólann á Akureyri. Tilgangur 
hennar er að gera grein fyrir hversu mikilvæg sjálfsmynd er fyrir frammistöðu 
nemenda og hvernig kennarinn getur haft áhrif á mótun hennar á yngsta stigi 
grunnskóla.  
 Á fyrstu árum barna er grunnurinn lagður að sjálfsmynd þeirra. Umhverfi 
barns skipar stærsta þáttinn. Foreldrar og aðrir umönnunaraðilar eru mikilvægustu 
mótunaraðilarnir. Mikilvægt er að þeir veiti barninu umhyggju, ást og aga sem 
einkennist engu að síður af því að veita barninu visst frelsi. Þegar komið er á 
grunnskólaaldur fer kennarinn að skipa stærri sess sem og jafnaldrar.  
 Börn koma úr ólíku umhverfi og hafa fengið mismunandi mótun. Til að efla 
eða byggja upp jákvæða sjálfsmynd nemenda í námi er stærsti þáttur kennarans að 
vera fyrirmynd. Kennari getur styrkt jákvæða sjálfsmynd nemenda með því að hrósa 
sjálfum sér og nemendum, leiðbeina þeim með að setja sér raunhæf markmið og ná 
þeim. Nauðsynlegt er að kennari leiðbeini nemendum að meta sjálfa sig út frá 
markmiðunum. 
 Með raunhæfri og jákvæðri sjálfsmynd eru meiri líkur á því að nemandi nýti 
hæfileika sína betur, sé öruggur með sig, þori að taka áhættu og nái þar af leiðandi 
betri árangri í námi. 
 

 

Abstract 

This thesis is written to conclude a B. Ed. Degree at the University of Akureyri. It’s 
purpose is to point out the importance of self -concept to student performance and in 
what way a teacher can have an affect on the formation of self –concept in the first 
grades of elementary school. 
 In the first years of childhood the foundation of self –concept is laid. 
Children’s environment plays the biggest role in the development of their self – 
concept. Parents and other caregivers are the most important shaping factors. It is 
important that they provide the children with love, care and discipline as well as 
certain freedom. When the children go to elementary school the teacher and also their 
peers become shaping factors.  
 Children come from different backgrounds and have received different 
moulding. One of the roles of the teacher is to be a good role model to reinforce or 
build up students positive self –concept. The teacher can support students positive self 
–concept by complimenting him self and students, instructing them how to set 
realistic goals and accomplishing them. It is necessarily for the teacher to instruct 
students how to evaluate them selves based on their goals. 
 With realistic and positive self –concept it is more likely that students use their 
talents better, are more self –assured, dare to take risks and therefore better succeed in 
their studies. 

 

 

 

 


