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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. 
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1. Inngangur  
 
Soffía lokaði hliðinu og opnaði bréfið. Það eina sem hún fann var 
dálítill miði, ekki stærri en umslagið sem hann var í. Á miðanum 
stóð þetta: Hver ert þú?  

Fleira stóð þar ekki…. 
Svo hlammaði hún sér á stól við eldhúsborðið með bréfið 

dularfulla í hendinni. Hver ert þú? Það var hún alls ekki viss um. 
Hún var vitaskuld Soffía Amundsen en hver var það? Það var hún 
ekki alveg með á hreinu. Hvað ef hún hefði heitið eitthvað allt 
annað? Til dæmis Anna Knudsen. Hefði hún þá verið einhver 
önnur? Allt í einu datt henni í hug að pabbi hennar hafði fyrst viljað 
að hún héti Sunneva. Soffía reyndi að gera sér í hugarlund að hún 
rétti fram höndina og kynnti sig sem Sunnevu Amundsen, en nei, 
það gekk ekki. Það var alltaf einhver allt önnur stelpa sem kynnti 
sig. Svo spratt hún á fætur og fór fram á baðherbergið með skrýtna 
bréfið í hendinni. Hún stillti sér upp fyrir framan spegilinn og starði 
í sín eigin augu.  
- Ég er Soffía Amundsen, sagði hún. 1 
 

 

Fleiri en Soffía hafa sennilega leitt hugann að því hverjir þeir í raun og veru eru. Við 

dveljum með sjálfum okkur 24 tíma á sólarhring og því er mikilvægt að við séum sátt 

við okkur og þekkjum eigið sjálf. Margt getur þó komið í veg fyrir það og má rekja 

þær orsakir til uppeldis og ytri aðstæðna. Við verðum að þekkja okkur sjálf til þess að 

geta tekið þátt í mannlegum samskiptum.2  

Forsenda góðra samskipta er góð sjálfsþekking. Góð sjálfsþekking er einnig 

nauðsynleg fyrir nám og starf ef ekki á að eyða ævinni í nám sem skiptir áhugastarfið 

engu máli eða að vera í starfi sem á ekki við persónuleikann, grunnþarfir og orku. Ef 

ekki er hugað að sjálfsrækt getur það birst í erfiðleikum í samskiptum, í því að ganga 

illa að finna vinnu við hæfi og í því að taka ekki rétt á uppeldi barnanna og byggja 

ekki upp nógu jákvætt skólakerfi.3 Það að þekkja eigin tilfinningar getur sagt mikið 

um það hvernig einstaklingi farnast í lífinu.4  

Sú tilfinning sem við höfum fyrir sjálfum okkur, sjálfsmyndin, er talin eitt það 

mikilvægasta atriði í lífi okkar, þar sem athafnir okkar ráðast af sjálfsmynd okkar.5 

Hún nær yfir fortíð einstaklingsins og til þess sem hann er í dag.6 Hún ákvarðar 

                                                 
1 Gaarder 1995:10-11 
2 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 210-212 
3 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 210-212 
4 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:72 
5 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:24-25 
6 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63 
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hvernig maðurinn skynjar sjálfan sig og hefur úrslitaáhrif á það hvernig hann nýtur sín 

í samfélaginu. Hún ýtir undir metnað, hefur áhrif á námsgetu, atorku, tilfinningaleg 

viðbrögð og samskipti.7 

 Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hversu mikilvægt 

er að börn hafi jákvæða sjálfsmynd. Unnið er út frá rannsóknarspurningunum: 

Hvernig hefur sjálfsmynd barna áhrif á nám þeirra? Hvernig geta kennarar haft 

áhrif? Með rannsóknarspurningunum er einblínt á fyrstu ár barnsins í skóla, þ.e.a.s. 

yngsta stig grunnskóla. 

 Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla sem eru sjálfsmyndin, þróun 

sjálfsmyndar, mótun sjálfsmyndar, einstaklingurinn og skólinn og að lokum á hvaða 

hátt getur kennari stuðlað að jákvæðri sjálfsmynd nemenda. 

Hugtakið sjálfsmynd er skilgreint og í framhaldi af því er litið á þróun og 

mótun sjálfsmyndar frá fæðingu til um 12 ára aldurs. Því næst er fjallað um 

einstaklinginn í skólanum og hvernig sjálfsmynd getur haft áhrif á námið. Í lok 

ritgerðar er fjallað um kennarann og hvernig hann sem fyrirmynd getur haft áhrif 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. 

Mörg orð hafa verið notuð yfir lýsingar manna á hugmyndum og tilfinningum 

sjálfra síns t.d. sjálfsímynd, sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd. Hér eftir verður 

notast við orðið sjálfsmynd. Öflun heimilda er í lesefni síðustu ára úr kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og lesefni tengt því. 

 

                                                 
7 Aldís Guðmundsdóttir 1992:244 
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2. Sjálfsmyndin 

Hér verður leitast við að skilgreina hugtakið sjálfsmynd og hversu mikilvæg hún er 

fyrir líf hvers og eins. Í framhaldi af því rætt um þann innri mann sem býr í öllum og 

hvernig hegðun getur verið mótsagnarkennd við sjálfsmyndina. Þá er rætt um hvernig 

stjörnurnar gera manninum kleift að rýna í sjálfan sig en með þeirri viðmiðun sem 

stjörnuspekin er getur einstaklingur betur áttað sig á þeirri mynd sem hann hefur af 

sjálfum sér, sjálfsmyndinni. 

2.1 Hvað er sjálfsmynd? 
Sjálfsmynd er vitsmunaleg úttekt af manns eigin líkamlegri, félagslegri og námslegri 

getu. Hægt er að segja að stelpa sem telur sig góða í íþróttum hafi jákvæða líkamlega 

sjálfsmynd eða strákur sem telur sig góðan í samskiptum við fólk hafi jákvæða 

félagslega sjálfsmynd. Einstaklingur sem telur sig vitsmunalega hæfan hefur jákvæða 

námslega sjálfsmynd.8 

 Sjálfsmyndin er heildarsumma þess sem við álítum okkur vera. Sú ímynd sem 

við höfum um sjálf okkur getur verið meðvituð og ómeðvituð. Hugmyndir um 

líkamlega og andlega eiginleika sem og kosti og galla hafa áhrif á val okkar og 

ákvarðanir sem markar stefnuna í lífi okkar. Hún mótar því örlög einstaklingsins.9 

Sjálfsmyndin er þar af leiðandi ekki staðreynd. Hún er öllu heldur hugmynd sem við 

höfum um sjálf okkur og þarf því engan veginn að endurspegla það sem aðrir sjá og 

öðrum finnst. 

Sá sem hefur jákvæða sjálfsmynd er í tengslum við tilfinningar sínar og 

vanmetur ekki sjálfan sig. Hann hefur trú á eigin getu og er bjartsýnn. Sá sem hefur 

jákvæða og heildsteypta sjálfsmynd býr yfir ábyrgðarkennd og virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum, ásamt öruggri framkomu. Hið gagnstæða má segja um neikvæða 

sjálfsmynd. Sá einstaklingur efast um eigið ágæti og vanmetur sjálfan sig, á erfitt með 

að þekkja tilfinningar sínar og er háður áliti annarra. Hann ber ekki mikla virðingu 

fyrir sjálfum sér, á erfitt með að aðgreina sig frá öðrum sem hefur áhrif á samskipti 

hans við annað fólk.10 

                                                 
8 Eggen og Kauchak 2004:95 
9 Nathaniel Brown 2003:20; 
   Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63; 
   Þjóðfélagsfræði fyrir 10.bekk grunnskóla 2001:11; 
   Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:24-25 
10 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2001:32 
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2.1.1 Hver er þessi innri maður? 
Langur vegur getur verið milli þess sem einstaklingur gerir og hvernig hann lýsir 

sjálfum sér. Hver og einn á sína sögu, minningar, drauma og óskir. Þó svo 

einstaklingur taki sífelldum breytingum þá finnur hann jafnvel lítið fyrir þeim 

breytingum og telur sig vera þann sama. Hann miðar ekki við þá breytingu sem aðrir 

sjá heldur við þá innri mynd sem hann hefur af sjálfum sér, sjálfsmynd sína eða 

sjálfskennd. Sjálfsmyndin getur haldist óbreytt þó svo að einstaklingur hafi tekið 

miklum breytingum sem ekki eru í samræmi við sjálfsmyndina. Jafnvel þó hegðun 

okkar sé mótsagnarkennd við þann innri mann sem við álítum okkur vera, þá töpum 

við ekki tilfinningunni fyrir okkar eigin sjálfi.11  

Þegar við skoðum hegðun annarra sjáum við að hún getur verið breytileg eftir 

aðstæðum en áttum okkur ekki á því hvað það er sem skapar samfellu fyrir þá. Ef 

maður lítur svo á sitt eigið sjálf er hegðun manns einnig síbreytileg en hver og einn 

getur þá leitað skýringa í sínum tilfinningum og hugsunum, því sem aðrir geta ekki 

séð. Innri maður er því oft samansafn af því sem einstaklingur skynjar hjá sjálfum sér 

og því sem hann vildi vera.12 

Nemanda sem gekk mjög illa í skóla sín fyrstu tvö ár gæti til dæmis enn í 

10.bekk fundist hann ómögulegur í öllu þó svo að hann fái góða umsögn og góðar 

einkunnir. 

Hugmyndir um okkar innri mann eru oft endurspeglun á viðhorfum annarra, 

afstaða þeirra sem næst okkur eru verður oft að okkar afstöðu. Ef við gerum eitthvað 

mjög vel og fáum hrós, álítum við að við séum mjög fær. Ef við horfum á bíómynd 

sem við höfum mjög gaman af verður til hugmynd um okkar innri mann.13 Ef við 

gerum mikið af því að fara í útilegur er líklegt að okkur líki það. Úr margs konar 

þáttum virðist því verða  til hugmynd um okkar eigið sjálf. Því hlýtur umhverfið að 

segja mikið um það hvernig við álítum okkur sjálf. Ef einstaklingur fengi alltaf 

skammir fyrir allt sem hann gerði er ekki víst að hann hefði jákvæða sjálfsmynd. 

Afstaða, viðhorf og endurgjöf annarra og upplifun hvers og eins á umhverfinu hlýtur 

því að hafa mikil áhrif á það hvernig sjálfsmyndin verður.  

                                                 
11 Hörður Þorgilsson 1993:434-435; 
    Hörður Þorgilsson 2004:[Án bls.] 
12 Hörður Þorgilsson 1993:434-435; 
    Hörður Þorgilsson 2004:[Án bls.] 
13 Hörður Þorgilsson 2004:[Án bls.] 
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2.3 Hvað segja stjörnurnar? 
Sjálfsmynd eru þær hugmyndir sem einstaklingur notar til að skilgreina og aðgreina 

sig frá öðrum. Þær hugmyndir geta breyst á fyrirsjáanlegan hátt eftir aldri. Viðmið 

einstaklingsins geta til dæmis verið líkamleg einkenni, hæfileiki, færni, sálrænir og 

félagslegir eiginleikar.14 

Til að skyggnast inn í sálarlíf einstaklings er hægt að nota ýmis óhefðbundin 

hjálpartæki eins og stjörnuspeki.15 Eins og nafnið gefur til kynna er ekki um 

vísindagrein að ræða heldur speki. 

Stjörnuspekin er ekki hinn stóri sannleikur en hún varpar engu að síður fram 

hugmyndum sem geta vakið fólk til umhugsunar um hvert það er. Til að fá svar við 

því hver við erum verðum við að hafa viðmiðun eða einskonar spegil. Sagt hefur verið 

að stjörnuspeki sé sálarspegill og einnig sjálfskönnunartæki þar sem takmarkið er að 

stuðla að aukinni mannþekkingu.16 

Markmiðið er að skoða einkenni einstaklinga og spekin sýnir fram á að hver 

og einn er með sérstakar þarfir. Hún bendir á hæfileika, veikleika og hentuga leið fyrir 

orkuna. Stjörnuspekin er sálfræðileg og byggir því ekki á spá. Í henni er tekið tillit til 

þess að hver og einn hafi frjálsan vilja ef hann kýs að beita honum. Segja má að 

tilgangurinn sé að stuðla að auknu frelsi einstaklingsins  en einnig er tekið tillit til 

erfða, uppeldis og umhverfis. Þeir sem hafa stundað stjörnuspeki í dágóðan tíma segja 

að tvennt komi fljótlega í ljós. Það er sjálfsmyndin sem og margt í hegðun 

einstaklings sem verður skiljanlegra og að skilningur eykst á öðru fólki og 

umburðarlyndi í garð þess.17  

Einstaklingurinn er vakinn til umhugsunar sem getur leitt til aukinnar 

sjálfsþekkingar, getur styrkt hans jákvæðu eiginleika og gert honum kleift að komast 

út úr óæskilegu mynstri. Sá sem er meðvitaður um sjálfan sig er hæfari til að takast á 

við persónuleika sinn og smíða sína eigin gæfu. Með slíku sjálfsþekkingartæki sem 

stjörnuspekin er getur hver og einn haft áhrif á líf sitt.18 Stjörnuspekin getur því nýst 

sem viðmið til að skoða sjálfan sig. Með því að rýna í stjörnuspekina getur hún styrkt 

þá eiginleika sem henta hverjum og einum. Um leið og fólk hefur viðmiðanir er því 

                                                 
14 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63 
15 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 7-8 
16 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 7-8 
17 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 203-204 
18 Gunnlaugur Guðmundsson 1988: 204-205 
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auðveldara að skoða sjálfa sig með gagnrýnum hætti og nálgast þá mynd sem hver og 

einn hefur af sjálfum sér. 
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3. Þróun sjálfsmyndar 
Í þessum kafla verður fjallað um þróun sjálfsmyndar frá blautu barnsbeini fram til 12 

ára aldurs. Því næst rætt um Erik Erikson og kenningar hans um þróun sjálfsins í 

þroskaskeiðum. Þau þroskaskeið sem rætt verður um eru þau skeið sem eiga sér stað 

frá fæðingu til 11 ára aldurs. Í lokin verður rætt um þær tilfinningar sem fylgja því að 

tilheyra, að vera viðurkenndur og að vera einhvers virði. Hér er púlsinn því aðallega 

tekinn á þá þróun sem á sér stað á fyrstu árum barnsins og fyrstu árum þess í skóla. 

3.1 Þróun sjálfsmyndar barna 
Talið er að nýfætt barn upplifi sig sem hluta af móðurinni og hafi litla vitund um sjálft 

sig. 19 Strax við fjögurra mánaða aldur er barnið farið að skynja sjálft sig og umhverfi 

en þó í takmörkuðum mæli. Margir fræðimenn telja þó að ungabörn geti greint á milli 

þess sem er ég og ekki ég miklu fyrr. Við sex mánaða aldur er barnið farið að átta sig 

á því að það er sjálfstæður einstaklingur aðgreindur frá umhverfinu.20  

Barn þarf á hlýlegu og öruggu umhverfi að halda þegar það er í baráttu sinni 

við það að skilja umheiminn og ná tökum á honum.21 Ef barnið hefur öðlast 

tilfinningalegt öryggi í frumbernsku og á smábarnaskeiðinu, þá á það auðveldara með 

að kanna nánasta umhverfi.22  

Barnið er í fyrstu óheft og á valdi tilfinninga sinna þangað til því eru settar 

þröngar skorður um það hver æskileg hegðun sé. Þegar barnið fer að ganga fer það 

sjálft að hafa áhrif á umhverfið. Barnið fer þá að fá endurgjöf frá þeim aðilum sem í 

umhverfi þess eru, jákvæð eða neikvæð.23  

Umhverfið og tengsl barnsins við umönnunaraðila skipta því miklu til þess að 

barnið öðlist tilfinningalegt öryggi ásamt því að veita frelsi sem stuðlar að jákvæðri 

þróun sjálfsmyndar og þar sem barnið á auðveldara með að kanna sitt nánasta 

umhverfi bendir það til þess að það hafi öðlast öryggi í umhverfi sínu. 

Þegar barn er orðið eins árs fer það að hafa gaman af gægjuleikjum og finnst 

enn skemmtilegra að vera miðpunkturinn þegar það sækist eftir því að vekja hlátur í 

kring um sig og endurtekur oft iðju sína til að hlegið sé aftur.24 Þá gæti hugsanlega 

                                                 
19 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:74 
20 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:9-10 
21 Uppeldishandbókin– frá fæðingu til unglingsára 2000:66 
22 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000: 72 
23 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:73 
24 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:13 
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verið að börn séu að prufa að byrja að spegla sig í öðrum, athuga viðbrögð hinna 

fullorðnu og kanna betur takmarkanir sínar. Ef barnið gerir eitthvað sem ýtir undir það 

að fólk verður glatt, jafnvel hrósar þeim blíðlega eða hlær eru jafnvel meiri líkur á því 

að barnið endurtaki verknaðinn. Sennilega myndi barnið ekki endurtaka atferlið eða 

hljóðin ef viðbrögðin sem það fengi væru neikvæð eða engin.  

Vaxandi skilningur á eigin sjálfi birtist einnig í málfarinu. Barnið byrjar á því 

að lýsa hlutum og athöfnum í einu orði. Seinna bætast við fleiri og fleiri orð og þegar 

barnið er farið að nefna eigin persónu sýnir það fram á að barnið er hætt að skynja sig 

sem hluta af foreldrum og farið að skynja sig sem sjálfstæðan einstakling. 25  

Við tveggja ára aldurinn fléttast andlegir og líkamlegir þættir saman og í ljós 

kemur barn með sterka meðvitund um eigið sjálf.26 Tveggja ára barn þekkir ekki 

aðeins nafnið sitt heldur getur það einnig sagt til um hvort það sé strákur eða stelpa og 

hvort það sé stórt eða lítið. 27  

Trú barnsins á sjálft sig fer vaxandi og það fer að herma eftir fullorðnum í 

leikjum sínum.28 Á þessum aldri er barn farið að leika sér í rökréttri atburðarás. Þá 

læst það til dæmis vera að mata dúkku, þurrkar henni um munn og lætur ropa.29 Leikir 

eru undirstöðuatriði hvað varðar þroska barnsins. Þeir eru aðferð barnsins til þess að 

skoða umhverfið og heiminn. Þykjustuleikir gefa tækifæri til að átta sig á samhengi 

hluta, margbrotnum möguleikum þeirra ásamt orsökum og afleiðingum. Þessir þættir 

geta haft áhrif á mótun sjálfsstjórnarinnar, ekki síst að þeir eru forsenda þess að barnið 

læri að hugsa. Ekki má hefta ímyndunaraflið, það þarf að fá að njóta sín því 

ímyndunaraflið á mikilvægan þátt í því að barnið verði heilsteyptur einstaklingur.30 

Því er mikilvægt að barnið fái að njóta sín í leik. Þegar barnið er í ímyndunar- og 

þykjustuleikjum þá er nauðsynlegt að hefta það ekki með því að segja að eitthvað sé 

ekki hægt, því allt er hægt í ímyndunarleikjum. 

Barnið fer að setja sér markmið t.d. að setja öll dýrin inn í leikfangahúsið. 

Þegar markmiðinu er náð er það brosandi, sigri hrósandi.31 Ef það er truflað við 

leikinn eða látið ganga frá áður en markmiði er náð getur verið að trúin á sjálft sig nái 

ekki að vaxa sem skildi. Þarna getur verið ástæða til þess að leyfa barni að geyma 

                                                 
25 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:43 
26 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:59 
27 Bee og Boyd 2004:269 
28 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:42 
29 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:59 
30 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:57 
31 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:42 
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hlutina og taka sér hlé ef til dæmis er kominn kvöldmatur. Þannig gæti barnið lært að 

takast á við krefjandi verkefni síðar í framtíðinni, hvort sem þau eru námsleg, verkleg 

eða af andlegum toga. Barnið fær að ljúka markmiði sínu og þannig öðlast trú á sjálft 

sig. Einnig getur verið að barnið biðji um hjálp við eitthvað sem það getur ekki nema 

með hjálp annarra. Ef turninn er kannski orðinn það hár að barnið nær ekki upp til 

þess að klára seinustu kubbana þá getur verið gott að fá hjálp.  

Á fyrstu þremur árunum þarf barnið því tíma til að skoða og kanna umhverfið 

á eigin spýtur. Skipulagðar athafnir og námskeið örva ekki þroskann því of mikil 

formfesta getur dregið úr sköpunargleði. Á þessu tímabili þroskast barnið mjög hratt. 

Eftir þriggja ára aldur eru ekki eins greinilegar framfarir í þroska.32  

Á þriðja árinu fer sjálfstæðishvötin að sýna sig og búast má við að heyra oft 

orðið „nei“ hjá barninu og er það tákn um vaxandi sjálfræði. Barnið vill taka eigin 

ákvarðanir og mynda sér eigin skoðanir. Þessi hegðun er mikilvægt skeið í þroska 

barnsins, oft nefnt mótþróaskeiðið.33 Eðlilegt er að finnast skeiðið einkennast af 

neikvæðni en það er hluti af þroskaferlinu og segir sjaldnast til um uppreisn eða 

þrjósku. Miklu skiptir að foreldrar örvi sjálfsstæði barnsins ásamt því að veita 

skynsamlegt aðhald og aga.34 Hér er barnið farið að taka meiri þátt og hafa mikil áhrif 

á umhverfið með vaxandi sjálfstæði sínu. Hér getur reynt á uppalendur í því að veita 

gott aðhald og aga. 

Barn á leikskólaaldri fer að taka sjálfstæðar ákvarðanir og ekki þarf lengur að 

sinna einungis grunnþörfum heldur gefst nú kostur á því að víkka sjóndeildarhring 

barnsins, kynna það fyrir nýju fólki og nýjum hugmyndum. Barn er t.d. farið að klæða 

sig sjálft, sækja morgunkorn í skápinn og annað sem byggir á því að það þekkir eigin 

takmörk og áttar sig á því hvað má og hvað má ekki. Þó svo barnið sé enn að læra.35 

Þó svo að börn séu farin að taka sjálfstæðar ákvarðanir og nú þurfi að sinna meiru en 

grunnþörfum þá má ekki gleyma að þau eru enn börn og hafa þörf fyrir umhyggju og 

náin samskipti. 

Börn hafa mikla þörf fyrir náið tilfinningasamband sem mikilvægt er að sé 

sinnt. Ef þörfinni er ekki sinnt er líklegt að barnið grípi til varnarhátta sem oft eru 

kallaðar óþekkt. Hún getur komið fram í ýmsum myndum og er þá boð til 

umhverfisins um hjálp vegna þess að barninu líður illa þar sem tilfinningalegum 

                                                 
32 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:60,71-72 
33 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:42 
34 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:54 
35 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:71-72 
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þörfum hefur ekki verið fullnægt.36 Því þarf að varast að dæma barnið óþekkt. Því 

væri ráð að vera eftirtektarsamur ef barnið sýnir slíka hegðun og skoða hvað það er 

sem gerir það að verkum að barnið hegðar sér á þann hátt. Það er að biðja um hjálp. 

Umönnunaraðilar verða að geta greint hvort er um óþekkt að ræða eða vonbrigði. 

Varast að rugla því saman. 

Vonbrigði barns eru bæði nauðsynleg og óumflýjanleg. Ef allt væri tekið burt 

úr umhverfi barnsins sem veldur því vonbrigðum þá er í raun verið að taka allt það 

burt sem örvar það til lærdóms og reynslu. En ef um sífellt áreiti er að ræða þá getur 

það aftur á móti haft neikvæð áhrif á barnið þar sem barninu getur fundist flest vera 

illviðráðanlegt og því hindrað það í því að geta byggt upp traust á eigin getu og færni. 

Því er oft spurning um að halda jafnvægi milli gleði og vonar barnsins. Það getur þó 

oft reynst erfitt að finna þann gullna meðalveg.37 

Tengsl barns við umhverfi skipta því miklu máli fyrir þroska þess og tengsl 

við fólkið sem það umgengst mest. Þeir aðilar gegna mikilvægu hlutverki þar sem þeir 

stuðla að þróun sjálfsins. Uppalendur hafa það hlutverk að veita barninu öryggi en 

verða einnig að geta losað um til að veita frelsi og sjálfstæði. Við hvert nýtt þroskastig 

barnsins verða þeir því alltaf að vera hluti af bakgrunni þess.38 

3.1.1 Þróun sjálfsmyndar á fyrstu árum grunnskóla 
Þegar börn hefja skólagöngu getur verið um eins árs munur á aldri bekkjarsystkina og 

enn meiri munur á þroska þeirra. Sum börn gætu verið með þroska á við fjögurra ára 

barn og önnur á við átta ára. Þau hafa þó sameiginleg einkenni þar sem þau hafa ríkt 

ímyndunarafl, eru virk, fróðleiksfús og forvitin. Þau fá sífellt betri mynd af 

umheiminum og öðlast sífellt meiri skilning á réttu og röngu. Þau koma úr 

mismunandi umhverfi og hafa því lært mismikið. Lærdómurinn kemur helst frá beinni 

þátttöku og reynslu og þannig þreifa börn sig áfram með því að handfjatla hluti, heyra 

og sjá.39  

 Á þessum aldri, 5-7 ára, eru þroskabreytingar mjög hraðar. Barnið upplifir nýtt 

tímabil þar sem það þarf að laga sig að breyttum aðstæðum. Barnið þarf að setja sig í 

spor annarra og tileinka sér starfsvenjur og samskiptareglur. Börn á þessum aldri hafa 

                                                 
36 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:75 
37 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:55-56 
38 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:73 
39 Sigríður Jónsdóttir, Elín G. Ólafsdóttir og Guðbjartur Hannesson 1991:10 
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þörf fyrir að kanna hluti og tjá sig á ýmsan hátt sem þau gera aðallega í gegnum leik. 

40 

Misjafnt er því hvar börn eru stödd í þroska og því ber að taka tillit til þess. 

Þau koma frá mismunandi heimilum en hafa þó margt sameiginlegt og því að þau eru 

öll að fikra sig áfram í veröldinni með því að læra af beinni reynslu eða þátttöku. 

Við fimm til sjö ára aldur getur barn gefið góða lýsingu á sjálfu sér. Á þeim 

aldri hafa börn skýra hugmynd um eigin hæfni ýmissa ákveðinna verkefna eins og að 

púsla, telja, vita mikið í skólanum, klifra eða eignast vini.41 Þau eru því snemma farin 

að gera sér hugmynd um hvers þau eru megnug. 

Á 6 ára aldri geta hugmyndir og ráðagerðir barns verið mjög miklar en þó 

aðeins hófstilltari þar sem barnið er farið að átta sig á eigin takmörkunum og farið að 

taka tillit til annarra. Skilningur barnsins á því að það sjálft er hvorki miðlægt né 

upphaf og endir allra hluta hefur komið í stað sjálfhverfs heims þess.42 

7-8 ára börn nefna jafnan líkamleg einkenni, eitthvað sem þau geta og gera oft. 

Þau benda á eitthvað sem er sýnilegt í þeirra háttum. Strákur segði t.d. að hann væri 

strákur með dökkt hár og væri góður í fótbolta. Þegar börn eru orðin 7 ára lýsa þau 

ekki sjálfum sér með því hvað þau geta heldur hvað þau geta í samanburði við aðra t.d 

gæti strákur sagt að hann væri bestur í bekknum í fótbolta. Á þessum aldri tala börn 

lítið um það sem býr innra með þeim.43  

Þegar börn eru orðin 10-12 ára hafa þau flest skýra sjálfsmynd. Viðhorf, 

langanir og markmið eru orðin stöðug og hugmyndir þeirra um hæfileika og veikleika 

eru ljósar. Á þessu tímabili eykst meðvitund þeirra á mati annarra á sér og því sem 

þau gera. Viðhorf foreldra skipa hér sess en vinir og jafnaldrar skipa nú stærri sess í 

mótun sjálfsmyndarinnar.44 

Á bilinu 6-12 ára lærir barnið að verða hluti af félagahópi og fer í auknum 

mæli að tengjast athöfnum utan fjölskyldunnar t.d. námi í skólanum, íþróttaæfingum, 

leikjum og samskiptum við félaga eða jafningja. Barnið fær þar mikilvægar 

upplýsingar um sjálft sig og fer að velta fyrir sér ýmsum spurningum með því að bera 

sig saman við aðra. Hversu vinsælt það er, hvernig því gengur í skólanum miðað við 

bekkjarfélaga o.s.frv. Ef barn finnur að það er ekki velkomið í neinn félagahóp á 

                                                 
40 Sigríður Jónsdóttir, Elín G. Ólafsdóttir og Guðbjartur Hannesson 1991:10 
41 Bee og Boyd 2004:269 
42 Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára 2000:77 
43 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63 
44 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63 
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þessum árum getur það leitt til lélegrar sjálfsmyndar sem getur reynst erfitt að 

breyta.45 Á fyrstu árum grunnskólans myndast því sjálfsmyndin meir en fyrr utan 

fjölskyldunnar þ.e.a.s. í samskiptum við önnur börn og við starfsfólk skólans. Barnið 

fer að átta sig á stöðu sinni gagnvart skólafélögum. 

 

3.2 Kenningar Erikson 
Erik Erikson, sálfræðingur, setti fram kenningu um þroskaskeið mannsins þar sem 

hann skipti þroskaferlinu í átta skeið. Hvert og eitt þeirra einkennist af félags- 

sálfræðilegum átökum sem geta fylgt í kjölfar þeirra krafna sem samfélagið setur 

fram. Það sem ræður úrslitum á hverju átakaskeiði er það hvernig sjálfsmynd barnsins 

mótast og hvaða skilaboð barnið fær hjá þeim sem skipa stærstan sess í uppeldi þess, 

hvort það verður hæfur einstaklingur eða ekki.46  

Á hverju skeiði telur Erikson að einstaklingurinn þurfi að takast á við 

óumflýjanleg vandamál sem krefjast lausnar.47 Þau skeið sem eiga við grunnskólabörn 

á yngsta stigi eru fjögur fyrstu stigin. Þau eru í réttri röð traust eða vantraust, 

sjálfstæði eða óvissa, frumkvæði eða sektarkennd og virkni eða vanmáttarkennd.48 

 

3.2.1 Fyrsta stig. Traust eða vantraust (0-1 árs) 
Eins og nafnið gefur til kynna snúast átökin um traust eða vantraust. Ef uppalendur, 

yfirleitt foreldrarnir, veita barninu ást, öryggi, blíðu og umhyggju, þá mun þroskast 

með barninu traust í garð annarra. Ef ekki er komið til móts við þær þarfir leiðir það 

til þess að  barnið verður óöruggt, kvíðið og sýnir tortryggni í garð fólks og 

umhverfis. Samskiptin við uppalendur ráða því úrslitum.49 Líklegt er að þetta stig hafi 

mikil áhrif á það hvernig sjálfsmynd barnsins þróast. Ef barnið finnur hvergi fyrir 

trausti er líklegt að það leiði til vanlíðunar. 

 

                                                 
45 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:75 
46 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004:32 
47 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:56 
48 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:57 
49 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:57; 
    Eggen og Kauchak 2004:89 
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3.2.2 Annað stig. Sjálfstæði eða skömm og óvissa (1-3 ára) 
Líkamleg og andleg hæfni þróast á þessu stigi og sjálfstæði barnsins fer að brjótast 

fram. Ef barnið er hvatt áfram þegar það er að prófa sig áfram, t.d. með því að reyna 

að reima skóna sjálft, þá styrkir það sjálfsöryggi og sjálfstæði þess.50 Á þessu stigi er 

því mikilvægt að vernda barnið ekki um of og leyfa því sjálfu að framkvæma eftir því 

sem við á. Þó svo að barnið fái að rannsaka og prófa sjálft þá verður að gæta þess að 

barnið sé aldrei í hættu. 

 

3.2.3 Þriðja stig. Frumkvæði eða sektarkennd (3-5 ára) 
Aukinn þroski og geta barnsins virka hvetjandi á barnið til að rannsaka umhverfið og 

uppgötva sjálft. Frumkvæði þróast þegar foreldrar hvetja og umbuna fyrir þær 

tilraunir við að kanna og takast á við áskoranir. Viðurkenning og hrós foreldra skipta 

þar sköpum við að ýta undir frekara frumkvæði og stuðlar að því að börn setji sér 

mark. Ef barnið upplifir afskiptasemi og andúð foreldra þegar það er að rannsaka 

heiminn er líklegt að það vekji með barninu sektarkennd.51 Hrós og stuðningur er því 

nauðsynlegur fyrir barnið til að það öðlist frumkvæði og fái að takast á við þau 

markmið sem það hefur sett sér.  

 

3.2.4 Fjórða stig. Virkni eða vanmáttarkennd (6-11 ára)  
Stigið einkennist af löngun barnsins til þess að handfjatla hluti og læra um þá. Sú 

afstaða og virkni sem leiðir af lönguninni hefur þau áhrif að barnið fer að taka eftir 

reglum, kerfi og skipulagi. Þannig öðlast barnið skilning á umhverfinu og því er virkni 

barnsins mikilvæg. Virkni þróast þegar nemandi öðlast skilning á getu sinni í gegn um 

árangur á ögrandi verkefnum. Ef gert er lítið úr árangri barnsins og það upplifir að því 

mistakist aftur og aftur getur vanmáttarkennd náð tökum á því svo að það missir 

áhugann.52 Á þessum aldri eru börn að stíga sín fyrstu skref í skólanum. Nauðsynlegt 

er því að barnið hafi reglur, kerfi og skipulag í skólanum. Á þessum árum ætti því að 

vinna mikið með verklega nálgun á viðfangsefni. Barnið verður að fá að vita ef það 

nær árangri. Það þarf að fá krefjandi verkefni, verkefni við hæfi, svo það upplifi að 

                                                 
50 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:57; 
    Eggen og Kauchak 2004:89 
51 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:57; 
    Eggen og Kauchak 2004:89 
52 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:57-58; 
    Eggen og Kauchak 2004:89 
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það nái árangri. Á þessu stigi er mikilvægt að barnið nái árangri til að viðhalda virkni 

og áhuga. 

 

3.3 Tilfinningin að tilheyra, vera viðurkenndur og að vera einhvers virði 
Samkvæmt kenningum ýmissa fræðimanna fylgir jákvæðri sjálfsmynd sú tilfinning að 

tilheyra og vera viðurkenndur hluti af samfélaginu, sú tilfinning að vera fær um og sú 

tilfinning að vera einhvers virði. Talað er um tilfinningu því tilfinningar hvers og eins 

er hans raunveruleiki hvað svo sem öðrum sýnist.53 

 

3.3.1 Tilfinningin að tilheyra 
Samkvæmt kenningum Erikson er grundvöllurinn fyrir því að tilheyra og vera hluti af 

einhverju það öryggi sem veitist barninu á fyrstu árunum. Öryggið þegar það veit að 

mamma eða pabbi koma aftur þó svo að þau bregði sér frá augnablik eða skilji það 

eftir í pössun í nokkurn tíma. Umönnunin skapar öryggið. 54 

 

3.3.2 Tilfinningin að vera fær um 
Diggory leggur áherslu á tilganginn. Umhverfi barns þarf að vera þannig að barnið 

upplifi að það sé í lagi að mistakast og að það sé eðlilegt að það gerist stundum, að 

það þori að horfast í augu við sjálft sig. Það gengur þó ekki til lengdar að barnið 

upplifi sífellt verkefni sem mistakast. Jákvæð sjálfsmynd er þó ekki sú tilfinning að 

geta allt, það er óraunhæf sjálfsmynd. Diggory heldur því fram að barnið öðlist 

tilfinningu fyrir getu með því að vera þátttakandi í umhverfinu og það krefst þess að 

öryggiskenndin sé fyrir hendi.55 

 

3.3.3 Að vera einhvers virði 
Sú tilfinning að vera einhvers virði er sú tilfinning sem aðrir gefa og byggir á 

tilfinningunni að tilheyra og að vera fær um. Barnið er næmt fyrir því hvort það 

jákvæða sem sagt er við það er meint eða ekki, hvort það er hól eða háð. Fullorðnir 

gefa stundum tvöföld skilaboð með orðum og athöfnum, barnið nemur þau skilaboð.56  

                                                 
53 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:26-27 
54 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:27 
55 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:27 
56 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:27 
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Af þessum kenningum má sjá að barnið ætti að vera í vernduðu umhverfi þar 

sem það hefur öryggi og festu,  upplifir sig sem einstakling sem er einhvers virði og 

tekið er mark á og fái verkefni sem hæfir þroska þess. Það virðist ekki vera nóg að 

segja börnum hvað á að gera og hvað á ekki að gera. Það virðist því vera nauðsynleg 

fyrirmynd að vera samkvæmur sjálfum sér.  
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4. Mótun sjálfsmyndar 
Margir þættir koma að mótun sjálfsmyndar. Samskipti barns við umhverfið vegur þar 

þungt. Sjálfsmyndin mótast af speglun barns við umhverfið og þar eru foreldrar eða 

uppalendur stærstu mótunaraðilarnir. Til eru margar kenningar um mótun 

sjálfsmyndar. Hægt er að skipta þeim í fjórar fylkingar. Ein þeirra, þriðja aflið, fjallar 

um að þú lærir það sem þú upplifir. 

 Sjálfsmyndin getur þó verið blekking, þar sem stutt er á milli þess sem mann 

dreymir um að vera og þess sem er veruleikinn. Carl Rogers talaði um að sjálfið væri 

ekki föst stærð heldur að það mótist af sjálfsbirtingu, ást foreldra og þörfinni fyrir 

sjálfssamræmi.57 Í lok kaflans er rætt um að erfitt sé að breyta sjálfsmyndinni þar sem 

sjálfsmyndin heldur sér við. Einstaklingur lætur frammistöðu sína og framkomu falla 

að þeirri sjálfsmynd sem hann hefur, hvort heldur hún er jákvæð eða neikvæð.58 

 

4.1 Samskiptin við umhverfið 
Þegar sjálfsmynd mótast koma tilfinningar, hvatir og vitsmunir við sögu ásamt 

mannlegum þörfum sem eru uppfylltar eða heftar. Við fæðumst ekki með fullmótaða 

sjálfsmynd, hún er eitthvað sem lærist þó svo að við fæðumst með vissar forsendur 

sem hafa áhrif á mótun hennar. Sjálfsmyndin mótast í samskiptum okkar við 

umhverfið, dautt eða lifandi, mest þó við annað fólk. Heimilið, leikskólinn og 

grunnskólinn eru sterkustu þættir mótunarinnar.59 

 Gera má ráð fyrir því að sterkustu þættirnir á bernskuskeiðinu séu afstaða 

foreldra og sambandið við þá, líkamsþroski, vitsmunaþroski, félagslegur bakgrunnur, 

kennarar og leikfélagar. Stærsti þátturinn á fyrstu árunum eru þó foreldrarnir.60  

 Þau tilfinningatengsl sem barnið myndar við annað fólk hefur mikil áhrif. 

Foreldrar móta barn sitt meir en nokkur annar eða nokkuð annað. Börn hafa 

tilhneigingu til að samsamast foreldri af sama kyni þannig að viðhorf og hegðun 

foreldranna verður oft að þeirra. Viðhorfin eiga rætur sínar í tilfinningalífinu og er 

ómeðvitað ferli sem hefur áhrif á þætti einstaklingsins eins og sjálfsmyndina.61 

 

                                                 
57 Hörður Þorgilsson 2004 :[Án bls.] 
58 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:28 
59 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:25 
60 Aldís Guðmundsdóttir 1992:244 
61 Aldís Guðmundsdóttir 1992:244 
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4.1.1 Speglun barns í fullorðna fólkinu 
Einn liður í mótun sjálfsmyndar felst í speglun barnsins í fullorðnum eða öðrum 

börnum. Það veit jafnvel ekki í hvaða jarðveg orð eða gjörðir þess falla og leitar því 

eftir því hjá öðrum hvort það hafi verið fyndið, óþægt eða jafnvel duglegt eftir því 

hver viðbrögð umhverfisins eru.62 Ef við höfum gaman af einhverju þá verður til 

hugmynd um okkar eigið sjálf. Hugmyndir um okkur sjálf eru oft endurspeglun á 

viðhorfum annarra. Afstaða foreldra okkar getur oft orðið að okkar eigin afstöðu.63  

Félagsfræðingurinn C.H.Cooley kom með hugmyndir um tengsl einstaklings 

og samfélags. Cooley lagði áherslu á að ríkjandi viðhorf sjálfsmyndarinnar væri 

hvernig þú heldur að aðrir hugsi um þig eða hitt sjálfið. Hann setti fram kenningu um 

spegil-sjálfið. Hún felst í því að sjálfsmynd einstaklings er undir sterkum áhrifum af 

því sem hann telur að öðrum finnist um hann. Spegil-sjálfið verður til í táknrænum 

samskiptum milli einstaklings og hans nánustu hópa eins og fjölskyldu, vina, kennara 

og samstarfsfólks. Í gegn um þau samskipti fær hann viðbrögð og endurgjöf til að 

meta sjálfan sig. Sjálfsmynd hans mótast því þannig að hlutverk, samsemd, gildi og 

viðhorf lærast tilviljunarkennt.64 

Rannsóknir á viðbrögðum fullorðinna við orðum og athöfnum barna sýna að 

fullorðnu fólki hættir til að alhæfa það neikvæða en mun síður það jákvæða. Barn 

hellir til dæmis niður mjólk og foreldrið bregst við með því að segja „alltaf þarftu að 

hella niður“. Mikilvægt er þá að koma til skila að barninu sé ekki hafnað þó verknaði 

sé hafnað.65 Skiptir því máli að barnið fái þá mynd af sér að það sjálft sé mikilvægt, 

njóti virðingar og hlýju þar sem hugmyndir þess er endurspeglun frá umhverfinu. 

Barnið gæti þannig lært að sýna sjálfu sér og öðrum virðingu og bregðast við  á 

jákvæðan hátt. 

4.2 Fram, fram fylking 
Hefð er fyrir því að tala um fjórar fylkingar eða meginhugmyndir um þær kenningar 

sem til eru um persónuleikann og hvernig sjálfið, einn þáttur hans, mótast. 

4.2.1 Fyrsta fylking 
Fyrsta fylking er kennd við Sigmund Freud. Samkvæmt honum er það tvennt sem 

einkennir persónuleikann. Annars vegar eru það hin þrjú vitundarstig sem eru 

                                                 
62 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:25-26 
63 Hörður Þorgilsson 1993:434-435 
64 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004 :32-33 
65 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1991:26 
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meðvitund, forvitund og dulvitund sem hann taldi mikilvægasta. Hins vegar skiptir 

hann persónuleikanum í þrjú kerfi. Þaðið, fulltrúa hvatanna eða þess sem drífur 

persónuleikann áfram, yfirsjálfið, fulltrúa umhverfisins og sem dæmir rétt og rangt og 

það þriðja var sjálfið sem gegndi á sama tíma hlutverki sáttasemjara milli þaðs og 

yfirsjálfs og framkvæmdastjóra hegðunar. Þróun persónuleikans tengir hann því 

hvernig kynhvötin þróast og binst svæðunum sem skapa svölun hvatarinnar. Þau 

svæði eru munnur, endaþarmur og kynfæri. Einstaklingi er margs konar hætta búin í 

gegn um þessi stig og hefur mótandi áhrif á persónuleikann sem einkennist síðar 

meir.66 

4.2.2 Önnur fylking 
Önnur fylkingin nefnist atferlisstefna. Hugmyndir atferlissinna, þar á meðal rússneski 

lífeðlisfræðingurinn Pavlov, voru að sumu leyti andsvar við mikilvægi 

dulvitundarinnar til að útskýra hegðun. Innan þeirrar stefnu er einnig að finna 

hörðustu andstöðuna við þá hugmynd að hægt sé að skýra hegðun með því að vísa í 

persónuleikann. Persónuleikinn var samsafn af lærðri hegðun. Hún sýnir fram á það 

hvernig þættir í umhverfinu móta hegðunina og færa í ákveðinn farveg. Hegðunin er 

því lærð og ákvörðuð af aðstæðum og umhverfi, er því breytileg. Hún mótast ekki af 

innri öflum sem eru ósýnileg og óljós. Hugmyndir atferlissinna eru ekki einungis þær 

að áreiti og ólíkar aðstæður móti fólk heldur hvaða merkingu aðstæðurnar hafa fyrir 

hvern og einn. Ef einstaklingi líður vel í vinnu og heima hjá sér þá er um að ræða 

ólíkar aðstæður í ytra eðli sínu sem hafa þó svipaða merkingu fyrir hann og hegðar 

hann því sér á svipaðan hátt við báðar aðstæður. Taka þarf því tillit til þess sem 

maðurinn hugsar og býst við ásamt því að bregðast við ytri áreitum.67 

 

4.2.3 Þriðja fylking, þriðja aflið 
Þriðja fylkingin er sú sálfræði sem beinir athygli að meðvitaðri reynslu einstaklings 

og er oft nefnd þriðja aflið í sálfræðinni. Carl Rogers var einn af þeim sem aðhylltust 

þá fylkingu en þeir sögðu að reynslan sem mótar sjálfsmyndina er þar talin mikilvæg, 

eiginlega kjarni persónuleikans. Það sem ákvarðar hegðunina eru þær hugmyndir sem 

hver og einn hefur um sjálfan sig og umheiminn. Mikilvægt er þá að sjálfsmyndin sé 

opin fyrir nýrri reynslu og þurfi ekki að vera í afneitun eða loka á tilfinningar eða 

                                                 
66 Hörður Þorgilsson 2004:[Án bls.] 
67 Hörður Þorgilsson 2004:[Án bls.] 
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upplifanir en það er talið þrengja að möguleikunum og skapa vanlíðan. Þess vegna eru 

foreldrar og umhverfið mikilvægir í mótun á persónuleika barns. Barnið þarf að fá 

ástúð og þarf að finna að það sé elskað til þess að sjálfsmynd þess þróist með 

heilbrigðum hætti. Ef það fær ekki þá ástúð sem það þarf getur það leitt til þess að það 

fari að aðgreina reynslu sína sem æskilega og óæskilega. Slík aðgreining getur leitt til 

þess að sjálfsmyndin takmarkist. Til að sporna við slíkri þróun er sagt að maðurinn sé 

með það í eðli sínu að fullgera alla þá eiginleika sem hann hefur og ná fullum 

persónuþroska og þess vegna sé möguleiki á því að bæta það sem miður fer. Sú 

meðferð sem er í anda kenningarinnar leggur áherslu á að skapa jákvætt andrúmsloft í 

kring um einstaklinginn svo hann geti á endanum náð fullum persónuþroska.68 

 

4.2.4 Fjórða fylking 
Fjórða fylkingin heldur því fram að hægt sé að skýra ólíka hegðun og persónuleika út 

frá tilhneigingu til eðlislægrar hegðunar eða þátta sem allir eiga sameiginlega, en hafa 

þó mismikið af. Frumkvöðull að þeirri sýn var Gordon Allport. Gert er ráð fyrir að 

allir hafi sömu grunnþætti en þó mismikið af þeim. Einn gæti verið fljótur að 

framkvæma, annar væri hægur í verkum og sá þriðji gæti framkvæmt allt í miklum 

æsingi. Ekki eru þó allir á sama máli um það hve margir þeir grunnþættir eru og 

spanna frá þremur og upp í sextán, niðurstaða þeirra er þó sú sama. Persónuleikinn 

verður útskýrður með uppgötvun á eðlislægri tilhneigingu í hegðun. Því er haldið 

ákveðið fram að grunnur sé til frá upphafi af ólíkum persónuleika mannanna og 

persónuleikinn breytist því ekki auðveldlega.69 

 

4.3 Gengið út frá þriðja aflinu 
Ef gengið er útfrá kenningum þriðja aflsins er hægt að álíta það að „þú ert það sem þú 

upplifir“. Sjálf og sjálfsmynd eru þau hugtök sem vísa til reynslu af okkur sjálfum og 

tilfinninga í eigin garð. Sjálfsmyndin getur þó verið misgóð og skýr og getur litað allt 

sem gert er og þannig haft áhrif á hegðun í samræmi við þá tilfinningu sem fólk hefur 

fyrir sjálfu sér. Þó svo að breytingar séu frá degi til dags þá er ekki erfitt að sjá 

hvernig sama tilfinningin í eigin garð endurspeglast í athöfnum og framkomu eða öllu 

heldur í persónuleikanum. Hægt er því að segja að hegðun og upplifun ákvarðist af 
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sjálfsmyndinni. Þriðja aflið beinir athyglinni því að upplifun og meðvitaðri reynslu 

hvers og eins. Þeir töldu að maðurinn væri góður og jákvæður í eðli sínu og stefndi 

stöðugt að auknum þroska. Neikvæða hugsun töldu þeir að mætti rekja til ótta og að 

einstaklingur fengi ekki nægjanlegt frelsi til að fullgera jákvæða eðlið. Þeir töldu að 

skynjun og upplifun hvers og eins á sjálfum sér, reynslan og eiginleikar væru kjarni 

persónuleikans. Þessi skynjun ákvarðar síðan hvernig við hegðum okkur. Samsvörun 

gæti því verið milli þeirra sjálfsskynjunar og þess sem nefnt er persónuleiki. Carl 

Rogers er einn af þeim höfundum kenningarinnar um persónuleikann sem er með flest 

af einkennum þessarar hugmyndar.70 

Rogers gerir ráð fyrir að reynslan skapi smám saman sjálfsmynd okkar, eða 

sjálf. Sjálfið er að mestu meðvitað og er að hans mati mikilvægasta eining 

persónuleikans. Hegðunin ræðst af því hvernig sjálfið starfar og þá hvort reynslan 

tekur þátt í því að móta sjálfið eða hvort hún er aðeins tekin gild. Samhliða sjálfinu 

þróast draumasjálf eða óskasjálf þ.e. óskir okkar um það hvernig við viljum vera, að 

hverju við stefnum og hvað við metum mikils. Ekki er mikill munur á sjálfi og 

draumasjálfi heilbrigðs einstakling.71 

4.3.1 Er sjálfsmyndin blekking? 
Hér áður kom fram að samhliða sjálfinu þróast draumasjálf og að ekki sé mikill 

munur á sjálfi og draumasjálfi hjá heilbrigðum einstaklingi. 

Þá má benda á þá skoðun að sú mynd sem við höfum á sjálfum okkur er í raun 

ímynd og samræmist ekki hlutveruleikanum þó svo að hún sé ekki álitin blekking, því 

um ýkjur getur verið að ræða. Raunsjálfið verður jafnvel fyrirlitlegt þar sem horft er 

frá sjónarmiði ímyndunar eða óskhyggju en ekki veruleikans. Hugsjónir eru 

nauðsynlegar þroska og þróun en sjálfsmyndin er gagnstæð hugsjónum og háleitum 

markmiðum. Hún er yfirleitt föst hugmynd sem er óbreytanleg og stöðnuð, og stendur 

jafnvel í vegi fyrir þroska þar sem hún afneitar göllum eða fordæmir þá.72 

Sjálfsmyndin hjálpar okkur með að mála yfir galla og ókosti af því þeir eru 

jafnvel andstæða ímyndar okkar og markmiða. Sjálfsmyndin er þá ekki hið 

raunverulega sjálf heldur ræður óskhyggjan sköpun hennar. Hún er þó venjulega 

blanda af ímyndun og veruleika. Þó hún sé byggð á tilbúningi og hugmyndaflugi er 
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hún raunveruleg í augum okkar. Án hennar værum við vegvillt og ráðalaus.73 Einnig 

getur verið að ef einstaklingur hefði ekki draumasjálf þá stefndi hann jafnvel ekki að 

neinu. En með draumasjálfi gæti óskhyggjan gert það að verkum að draumasjálfið 

þróaðist og þroskaðist til þess vegar sem einstaklingur vill vera og leiði því að 

auknum þroska. Þó má benda á það að einstaklingur gæti með draumasjálfi talið að 

hann væri mjög rólegur maður en tæki sjaldnast eftir því þegar hann yrði uppstökkur 

og væri því í afneitun um galla sína eða ókosti. 

4.4 Sjálfsbirting, ást og sjálfssamræmi 
Rogers talar um að sjálfið er ekki föst stærð heldur mótist af sjálfsbirtingu, ást foreldra 

og þörfinni fyrir sjálfssamræmi.74 Skoðum þá þætti aðeins nánar.  

4.4.1 Sjálfsbirting 
Lykilhugtak Rogers var sjálfsbirting.75 Sá kraftur sem Rogers kallaði sjálfsbirtingu var 

að í mannlegu eðli væri tilhneiging til að þroska sálræna eiginleika. Þannig væri 

honum eðlislægt að stefna fram á við í átt til víðsýni, frelsis, úr hinu einfalda til þess 

margbreytilega. 76 Hver og einn hefur því möguleika á að þroska eiginleika sína og 

gera það besta úr sjálfum sér. 

4.4.2 Ást foreldra 
Afstaða foreldra skiptir sköpum þar sem barnið þarf á skilyrðislausri ást að halda, 

jákvæðu viðhorfi, hlýju, virðingu, samúð og viðurkenningu til að geta þróað með sér 

jákvæða og heilsteypta sjálfsmynd. Hjá heilsteyptri sjálfsmynd ætti því ekki að 

skapast ósamræmi milli reynslu sem það gerir að sinni og allrar annarrar reynslu.77 

Afstaða foreldra hefur þar af leiðandi mikið að segja. Ef foreldrar veita börnunum ást, 

virðingu, hlýju og ekkert ósamræmi er í reynslu barnsins þá ætti að mótast jákvæð 

sjálfsmynd.  

Hins vegar gæti átt sér stað sú þróun að barnið væri fyrst og fremst elskað 

þegar það væri þægt en ekki þegar það væri óþægt. Barnið fer að greina reynslu sína í 

sundur, hvort það sé þægt eða óþægt. Það sem endurspeglar afstöðu foreldranna 

verður að kjarna sjálfsmyndarinnar. Þegar barnið afneitar eða ýtir til hliðar þeirri 
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reynslu sem foreldrarnir fallast ekki á þá myndast ósamræmi milli þeirrar reynslu sem 

þróast og þeirrar reynslu sem er afneitað.78 

 Sjálf barna er því í raun endurspeglun á viðmóti sem þau fá frá umhverfinu. 

Áherslan er á það að barnið þurfi ekki að afneita hluta reynslunnar, að því marki að 

því sé ekki frjálst að gera hvað sem er. Það er munur á því að segja við barn: „mér 

líkar ekki við þig“ þar sem barninu er þar með hafnað, og að segja: „mér líkar ekki 

það sem þú ert að gera“ þar sem greint er á milli jákvæðrar afstöðu til barnsins og því 

neikvæða sem það gerir. Barnið getur því fundið fyrir því að það sé að gera eitthvað 

rangt en þó lært að taka tillit til annarra.79 Mikilvægt er því að barn fái á tilfinninguna 

að því sé sjálfu ekki hafnað. Því verður að sýna barninu hlýju og ást þar sem barnið 

greinir að foreldrum þyki vænt um það þó að það hafi gert eitthvað af sér. 

 Flestar rannsóknir hafa sýnt að það sem eykur sjálfsálit og tilfinningalegt 

öryggi barna sé þrennt. Það eru í fyrsta lagi ást, hlýja og viðurkenning. Í öðru lagi agi 

sem einkennist af vönduðum og ákveðnum kröfum og í þriðja lagi að halda 

lýðræðisreglur innan fjölskyldunnar. Þessir þrír þættir ættu að stuðla að samræmi 

milli reynslu sem verður kjarni sjálfsmyndar og allrar annarrar reynslu.80 

4.4.3 Þörfin fyrir sjálfssamræmi 
Rogers sagði það öllum nauðsynlegt að hafa tilfinningu fyrir því að maður sjálfur væri 

sem ein heild, heilsteypt sjálf sem væri laust við togstreitu. Hann taldi að það gæti þó 

gerst að fólk upplifði tilfinningar sem ekki ættu að falla að þeirri mynd sem það hefur 

á sjálfu sér. Ósamræmi getur því skapað kvíða og óþægindi sem erfitt er að lifa með 

og stuðlar að því að sjálfið liðast í sundur. Auðveldara er þá að afneita og viðhalda 

þeirri sjálfsmynd heldur en skoða sjálfan sig, viðurkenna og læra af reynslunni.81 

Líklegt er því að ala eigi barnið upp í því að afneita ekki því sem það upplifir. 

Leiðbeina því fremur og dæma verkið en ekki barnið sjálft og þannig forðast afneitun 

eða ósamræmi sjálfsmyndar. 

4.5 Er auðvelt að breyta sjálfsmyndinni? 
Hægara er sagt en gert að ætla að breyta sjálfsmynd. Viðhorf og skoðanir breytast 

hægt, sem er þó kostur þar sem erfitt væri að þola hraðar sveiflur á tilfinningunum. 

Fyrstu viðbrögð við upplýsingum eða skoðunum sem standa gegn okkar skoðunum 
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eru þau að hafna þeim og halda okkur við þær sem við álítum réttari. Innri breytingar 

eru óþægilegar og reynum við að verja okkur fyrir þeim til þess að halda t.d. innra 

jafnvægi. Sjálfsmyndin er einmitt tæki til þess að halda innra jafnvægi, hún segir til 

um hvernig við túlkum reynslu okkar, hún stjórnar þeim væntingum sem við höfum.82 

Sjálfsmyndin heldur sér við. Einstaklingur lætur framkomu og frammistöðu 

sína falla að þeirri sjálfsmynd sem hann hefur, hvort sem hún er neikvæð eða jákvæð. 

Hann velur sig inn í aðstæður með einstaklingum sem hæfa honum og túlkar 

umhverfið samkvæmt þeirri mynd sem hann hefur um sjálfan sig. Einstaklingur gæti 

t.d. haldið að engum falli við hann og hagað sér eftir því, sem kallar svo á þau 

viðbrögð sem sanna það að engum líki við hann.83 Því getur verið erfitt að breyta 

sjálfmynd einstaklings þar sem hann í raun kallar á þau viðbrögð sem hann biður um. 

Ef einstaklingur heldur að engum líki við sig forðast hann jafnvel aðra út af því sem 

leiðir til þess að engum líkar við hann þar sem erfitt hlýtur að vera að umgangast 

einstakling sem heldur að öllum líki illa við hann. Það hlýtur augljóslega að leiða til 

þess að engum líki við hann nema þá ef einhver annar einstaklingur heldur það sama 

um sjálfan sig. Þá gæti hugsanlega orðið svo að þeir tveir yrðu vinir þar sem 

einstaklingur velur sig inn í aðstæður sem hæfa honum.  

Rogers taldi að hægt væri að láta einstaklingi líða betur og efla jákvæðari 

sjálfsmynd hans. Það sem hann taldi að skorti voru rétt skilyrði til að hann næði að 

blómstra. Hann talaði um skilyrði sem gætu hjálpað sálfræðingi með skjólstæðing 

sinn. Þau skilyrði væru að skapa aðstæður þar sem allar tilfinningar og hugsanir eru 

leyfðar. Að sálfræðingurinn væri sjálfum sér samkvæmur, fyndi til síns sjálfs og gæti 

deilt hugsunum sínum og tilfinningum með skjólstæðingnum. Samræðan á að sýna 

það að það eru tvær manneskjur sem eiga í hlut en ekki tvö ólík hlutverk. Þannig væri 

sálfræðingurinn fyrirmynd og hvetti þannig til þess að skjólstæðingurinn fyndi til 

heilinda í sínu lífi. Sálfræðingurinn verður þá að geta hlustað og sett sig í spor 

skjólstæðingsins, oft nefnd virk hlustun.84 

 Mælikvarði á góðan árangur taldi hann þegar skjólstæðingur fann til allra 

tilfinninga sinna og gaf þeim meira vægi heldur en áliti annarra. Sjálfsmyndin átti þá 

að vera jákvæðari og ekki eins langt í draumasjálfið.85  
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 Að þessum orðum sögðum þá er líklegt að kennari geti nýtt sér það sem 

Rogers taldi að hægt væri að gera. Með því að kennarar séu virkir hlustendur og veiti 

nemendum tækifæri til að tala um það sem þeim liggur á hjarta eða sýni með 

framkomu sinni að hægt sé að treysta honum og nemendur geti því leitað til hans með 

öll þau málefni sem þeim liggur á hjarta. Í skólasamfélaginu verður kennarinn að geta 

sett sig í spor nemandans og skapað þær aðstæður að allar tilfinningar séu leyfðar. 
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5. Einstaklingurinn og skólinn 
Börn alast upp við ólíkar aðstæður. Þarfir og geta hvers og eins eru því ólíkar og því 

þarf að mæta börnum á þeirri leið sem þau eru. Frammistaða nemenda í námi fer eftir 

þeirri sjálfsmynd sem þeir hafa og getur komið niður á nám ef hún er neikvæð. 

Sjálfsþekkingargreindin er því mikilvæg til að finna út hvar hæfileikar liggja ásamt 

því að vita hverjir veikleikarnir eru. Hugtakið sjálfsþekkingargreind verður rætt betur 

síðar í þessum kafla. 

5.1 Samspil einstaklings og samfélags 
Einstaklingar tilheyra mismunandi samfélögum og samskiptahættir innan hvers 

samfélags eru fjölbreyttir. Einstaklingur hegðar sér til dæmis ekki eins í skólanum og 

með fjölskyldunni.86 Ekki eru allir sem hugsa út í það að þeir sjálfir séu gerendur í 

mótun umhverfis. Getur því verið áberandi ef einn einstaklingur kemur inn í mótað 

skóla- eða bekkjarsamfélag t.d. nýr kennari eða nýr nemandi. Þessi eini einstaklingur 

getur valdið miklum breytingum. Með því að kynnast ólíkum samfélögum gefst 

einstaklingi kostur á því að skoða hver hann sjálfur er og úr hvernig umhverfi hann 

kemur. Þannig getur hann kynnst sjálfum sér á annan hátt og einnig samfélaginu sem 

hann lifir í. Samfélagið hefur áhrif á einstaklinginn og einstaklingurinn hefur áhrif á 

samfélagið.87 Því er um samspil einstaklings og samfélags að ræða þar sem hver og 

einn er gerandi í mótun umhverfis. Eftir því sem við kynnumst fleiri samfélögum eru 

sennilega meiri líkur á því að tekið sé tillit til mismunandi samfélags. Ekki þarf þá að 

leita langt yfir skammt til að kynnast ólíku samfélagi. Það er ekki einungis ólíkt 

samfélag á Íslandi og Tyrklandi heldur getur fjölskyldan í næsta húsi búið í öðru 

samfélagi þar sem hún ólst upp við öðruvísi aðstæður, hefur önnur lífsgildi og hefðir. 

Hvert sem umhverfi einstaklingsins er verður að koma til móts við þroska hans og 

getu á hans forsendum. 

5.2 Skólinn og námið 
Án efa væri hægt að hafa einfalt og þægilegt skólastarf með því að leiða hjá sér 

tilfinningar og líðan, þannig væri jafnvel hægt að ná góðum árangri hvað varðar 

afmörkuð svið eins og staðreyndir og rökfærslu. Þannig skólastarf er þó dæmt til að 

ala af sér margþættan vanda. Skólinn hefur heldur ekki það hlutverk heldur á hann að 
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stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Þann þroska á ekki að mæla eftir stöðluðum 

greindarprófum, árangurinn er samofinn félagslegum, tilfinningalegum og námslegum 

þáttum. Líffræðilegir og sálfræðilegir þættir haldast því í hendur.88  

 Sjálfsmynd barna heldur áfram að þróast þegar skólaárin taka við þar sem 

byggt er ofan á fyrri kunnáttu. Velgengni í skólanum ræðst helst af því að kunna að 

læra en einnig af félagslegum og tilfinningalegum þáttum eins og sjálfsöryggi, 

áhugasemi, skilningi á kröfum og reglum, hegðun, samskipti og tjáningu.89  

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvar svo sem þau standa varðandi 

líkama og sál, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Skólarnir eiga 

að haga störfum sínum í samræmi við þarfir nemenda og stuðla þannig að alhliða 

þroska og heilbrigði og menntun hvers og eins.90 Að mati John Dewey á skólinn að 

miðast við þarfir barnsins og áhuga. Barnið sjálft á að vera í brennidepli.91 Kennari 

þarf því að vera viðbúinn því að mæta margvíslegu ásigkomulagi nemenda, sem  hafa 

fengið ólíkt uppeldi, og stuðla að því að nemendur geti nýtt hæfileika sýna og þroskað 

þá eftir þeim aðferðum sem þeir læra best við. 

Nemandi nýtir hæfileika sína betur og nær meiri árangri ef hann er í góðu 

andlegu jafnvægi. Þau börn sem líta á sjálf sig á jákvæðan hátt eru einnig líklegri til 

þess að líta jákvætt á aðra. Þau sem hafa lélega sjálfsmynd geta hins vegar orðið 

ofbeldishneigð vegna skorts á þeim hæfileikum að meta aðra og vinna með þeim. Þeir 

eru því ekki í góðu jafnvægi og athygli, úrvinnsla og einbeiting verði lakari.92 

Ef foreldrarnir eiga sjálfir í vanda með tilfinningar og sjálfsstjórn getur það 

haft mikil áhrif á þroska barna þeirra. Börnin geta verið óörugg, ráðvillt, lokuð eða 

ofbeldishneigð. Þannig getur þörfin fyrir að áreita aðra, t.d. að leggja í einelti, verið 

vegna þess að barnið hefur lélega sjálfsmynd. Þau börn sem kunna að meta eigin gildi 

sem og annarra eru ólíklegri til að líða mismunun og taka því virkari þátt gegn 

óréttlæti.93 Jákvæð sjálfsmynd getur skipt miklu fyrir þá sem verða fyrir hvers konar 

aðkasti eins og einelti eða fordómum. Það er þá háð þeirra sjálfsmynd hvernig börn 
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geta tekist á við fordóma eða annað sem þau upplifa í umhverfinu, án þess að bugast 

og verja sig með ofbeldi.94 

5.2.1 Sjálfsþekkingargreindin mikilvægust 
Heilarannsóknum hefur fleygt fram á seinustu árum. Einkum er það tvennt sem menn 

eru sammála um en það eru að hæfileikar mannsins séu mun fjölbreyttari en 

hefðbundið skólastarf gerir ráð fyrir og að tilfinningar skipti miklu máli fyrir 

velgengni í námi. Þrátt fyrir þær rannsóknir er skólastarf skipulagt með þeirri hliðsjón 

að mannleg greind sé meðfæddur hæfileiki á takmörkuðu sviði en greindarpróf síðustu 

aldar voru hönnuð með það að leiðarljósi. Menn hafa þó ekki verið sammála um þessa 

hugmynd og hafa verið settar fram margar kenningar sem gera ráð fyrir fjölbreytileika 

mannlegrar greindar.95 

Howard Gardner setti hann fram fjölgreindarkenninguna. Sú kenning hefur að 

geyma níu greindir, tveimur hefur hann nýlega bætt við og sú síðasta ekki alveg 

fullmótuð. Hann telur að maðurinn hafi margar aðskiljanlegar greindir sem starfi 

saman á flókinn hátt, þannig vill hann nota greindir í fleirtölu.96 Tilgáta hans er sú að 

greind snúist annars vegar um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og hins 

vegar til að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið.97 

Þær greindir sem hann talar um eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og tilvistargreind. Af þessum greindum telur 

hann sjálfsþekkingargreindina mikilvægasta. Um leið telur hann 

sjálfsþekkingargreindina jafnframt þá sem erfiðast sé að skilja. Hún felur í sér 

sjálfsskilning, vita hver maður er og hverjar manns veiku og sterku hliðar eru. Sumir 

eyða meiri hluta ævinnar í það að reyna að vera eða verða eitthvað sem þeir eru og 

verða ekki en aðrir gera sér snemma grein fyrir þeim hæfileikum sem þeir búa yfir og 

vinna að því að nýta þá og rækta sem best. Sú greind felur einnig í sér hæfni til þess 

að ígrunda hvert það er sem maður stefnir og hafa trú á sjálfum sér.98 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að nemendur, sem og allir, búi yfir sínum 

einstöku hæfileikum því sú vitneskja styrkir sjálfsmyndina og auðveldar mönnum að 

lifa í sátt við sjálfa sig og aðra. Kenning Gardners hefur hlotið mikla viðurkenningu, 
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95 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004:17-19 
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98 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004:17-19 



 30 

ekki síst hjá kennurum og öðrum sem áhuga hafa á skólastarfi. Reyndir kennarar vita 

það að börn búa yfir mismunandi hæfileikum.99  

 Því er nauðsynlegt fyrir kennara að vita hverjar þarfir nemenda eru og hvar 

hæfileikar þeirra liggja. Til að koma til móts við alla nemendur meðan þeir sjálfir eru 

að átta sig á hvar hæfileikar þeirra liggja, væri hægt að nýta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og fjölbreytta nálgun viðfangsefnis. Þannig væri líklegra að allir 

fyndu sig í einhverju og þannig gætu kennari og nemandi báðir séð hvar nemandi er 

sterkastur og hvar veikastur og nemandinn þannig öðlast vitneskju um sjálfan sig. Ef 

nemandi fær hæfilega krefjandi verkefni eru einnig meiri líkur á því að hann geti leyst 

verkefnið og verði því ánægðari með sjálfan sig. 

Sá sem sættir sig ekki við hvað sem er og hefur góða tilfinningu fyrir eigin 

getu og verðleikum er líklegri til að tileinka sér góða sjálfsmynd. Hann er einnig 

líklegri til að sýna ákveðni í samskiptum og ákvörðunum. Ef sjálfsmyndin hinsvegar 

verður dökk og bjöguð, sjálfsvirðing lítil og sjálfsmat lágt er hætta á að 

einstaklingurinn sýni önnur viðbrögð. Hann gæti farið að fela eigin sjálfsmynd, sem 

birtist í skoðunum, tilfinningum, óskum eða áhugamálum. Hann gæti farið að draga 

sig í hlé eða komast hjá árekstrum með því að berast með straumnum. Mikil hætta 

getur verið á því að sá einstaklingur geti ekki einbeitt sér að verkefnum og málefnum 

og verði upptekinn af eigin persónu, þá sérstaklega hvað öðrum finnst.100 Til að efla 

sjálfsþekkingargreindina í skóla hefur kennarinn því það mikilvæga hlutverk að koma 

til móts við barnið þar sem það er statt miðað við fyrri kunnáttu og styrkja það 

tilfinningalega til jákvæðrar sjálfsmyndar. Hver og einn býr yfir sínum hæfileikum og 

þá verður að rækta til að leiða til vellíðunar í lífi og starfi. 
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6. Á hvaða hátt getur kennari stuðlað að jákvæðri 
sjálfsmynd nemenda? 
Frammistaða í námi tengist sjálfsmynd. Kennari þarf að leiðbeina nemendum um að 

setja sér raunhæf markmið og meta frammistöðu sína. Umhverfi skólastofunnar skiptir 

einnig máli til að skapa öruggt vinnusvæði nemenda þar sem hverjum og einum er 

leyfilegt að mistakast án þess að fá á sig skammir eða það komi niður á mati á 

frammistöðu nemandans. 

6.1 Lyklarnir fimm 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að sjálfsmynd og markstig er tengt. Með markstigi er átt 

við það mark sem miðast við frammistöðu okkar þegar við metum hana góða eða 

slæma. Gengi og frammistaða í námi tengjast sjálfsmynd. Oft gerist það að sá sem 

hefur sterka mynd af sjálfum sér um að hann geti ekki lært, láti ósjálfrátt 

frammistöðuna falla að þeirri mynd þó svo að hann hafi hæfileika til að gera betur. 

Börn sem sýna forvitni hafa jákvæðari sjálfsmynd en hin börnin og áræði þeirra er 

meira. Sjálfsmynd, frekar en mælingar á getu, hefur einnig reynst betri til þess að spá 

fyrir um hvernig lestrarnám gengur. Hlýja, virðing, skýr mörk, samkvæmni og 

umhverfi sem skapar öryggi stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd.101 Þegar rannsóknir sýna 

að frammistaða í námi tengist sjálfsmynd er hægt að skoða á hvaða hátt kennari getur 

komið til móts við nemendur á forsendum þeirra niðurstaðna. 

Donald W. Felker sem hefur mikið rannsakað sjálfsmyndina í sambandi við 

grunnskólabörn gefur fimm lykla að jákvæðri sjálfsmynd. Lyklarnir voru ætlaðir 

kennurum og voru þeir kynntir og unnið með þá á kennaranámsskeiði. Athugun á 

árangri leiddi í ljós að nemendur þeirra kennara sem sóttu námskeiðið höfðu styrkt 

sjálfsmynd sína, það hafði dregið úr kvíða og námið gekk betur en áður. Hluta af 

þessu ferli taldi hann vera að kennarinn hafði sjálfur breyst ásamt öllu því óskráða 

sem er til staðar og kennir okkur að vera það sem við erum. Þeir lyklar sem kenndir 

voru á námskeiðinu eru:  

6.1.1 Fullorðni maður, hrósaðu sjálfum þér 
Hvernig leið þér seinast þegar þú gerðir eitthvað vel? Sagðirðu einhverjum frá því? 

Tilgangurinn með því að láta hinn fullorðna, kennarann, hrósa sér í návist 
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nemendanna var sá að kenna nemendum að klappa sjálfum sér á bakið og gefa þeim 

um leið orðaforða og hugtök í því samhengi. Fyrst á að hrósa verki svo eiginleika. 

6.1.2 Hjálpið börnunum til að meta raunhæft 
Kennið nemendum að þora að viðurkenna mistök eða lélega frammistöðu, miða 

frammistöðu við sjálfa sig og kenna raunhæft og nákvæmt mat. Ekki á að forðast 

neikvætt mat því jákvæð sjálfsmynd þýðir ekki að einstaklingur telji sig geta allt. 

Börn með jákvæða sjálfsmynd tóku mistökum sínum með því að segja til 

dæmis:„stundum tekst mér og stundum ekki“ og „ég geri þetta oft rétt“. Þau sem voru 

með neikvæða sjálfsmynd sögðu frekar  „ég geri aldrei neitt rétt“ eða hegðuðu sér 

með óæskilegum varnarhætti með því að kenna einhverju utanaðkomandi um. 

6.1.3 Kennið börnunum að setja sér raunhæf markmið 
Þeir sem eru með neikvæða sjálfsmynd setja sér oft of lág eða of há markmið. Þau 

markmið sem ætti helst að setja eru einstaklingsbundin, þurfa að tengjast fyrri 

frammistöðu og vera sett af nemandanum sjálfum eða með þátttöku hans. 

6.1.4 Kennið börnunum að hrósa sjálfum sér  
Felker segir að kennarar geri það gjarnan ekki, af ótta við það að þau verði montin. 

Hann segir að það sé nógur agi í umhverfinu sem afstýrir því að aldir séu upp montnir 

einstaklingar. Hann vill kenna raunsætt mat og hrós, og orðaforða í því samhengi. 

6.1.5 Kennið börnunum að hrósa öðrum 
Börn hafa sennilega lært af öðrum að benda frekar á neikvæða hluti en jákvæða, þó 

svo að nauðsynlegt sé að geta bent á hvoru tveggja.102       

  Í gegnum þá fimm lykla sem nefndir eru hér að ofan virðist rauði 

þráðurinn í gegn um þá vera sá að kennarinn sé fyrirmynd. Ef kennarinn er ekki með 

jákvæða mynd af sjálfum sér hlýtur því að vera ósanngjarnt að ætla að nemandinn læri 

að sjá jákvæða hluti í fari sínu, beri virðingu og hrósi sjálfum sér og öðrum ásamt því 

að setja sér einstaklingsbundin markmið. Ekkert af þessu lærist nema það sé haft fyrir 

þeim og þar er kennarinn í aðalhlutverki við að skapa það umhverfi sem þarf til að 

stuðla að jákvæðri sjálfsmynd allra nemenda sinna. 
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6.2 Kennarinn sem fyrirmynd  
Fyrirmyndir í lífi barna gegna þýðingarmiklu hlutverki. Sérstaklega á það við þær 

fyrirmyndir sem eru mikilvægastar eins og foreldrar, kennarar og aðrir sem koma 

mest að uppeldi þeirra. Því jákvæðari sjálfsmynd sem fyrirmyndir hafa, þeim mun 

gagnlegri verða þær. Viðhorf þeirra og framkoma við börnin skipar stóran sess í 

sjálfsmati og sjálfsmynd barnanna. Sú ímynd sem fyrirmyndirnar hafa um barnið eru 

mótandi. 103 

Börn læra umönnun í gegnum samskipti en ekki í gegnum bóknám. Kennarar 

eru því nauðsynleg fyrirmynd þegar þeir láta í ljós umhyggju og væntumþykju.104 

Kennarinn þarf að gera sér grein fyrir því hvort ímynd hans af sérhverjum einstaklingi 

sé sanngjörn og miðist við þarfir og getu eða miðist við eigingjarnar kröfur hans 

sjálfs. Metur kennarinn það sem fór úrskeiðis eða er hann vakandi fyrir því jákvæða 

og hlustar með því að reyna að skilja og veita styrk? Virðir kennarinn barnið eins og 

það er, bæði kosti þess og galla?105 Kennslufræðingarnir Ainscow og Muncey telja 

mikilvægt að öll framkoma kennara birtist í bjartsýni og trú á að nemendur geti náð 

árangri og með því byggt upp öryggistilfinningu nemenda sem gerir þá óhrædda við 

að takast á við krefjandi verkefni og taka áhættu í námi.106  

Til að sýna nemendum að þeirra framlag sé mikils virði getur kennari beitt 

virkri hlustun. Þá getur kennari sýnt með svipbrigðum, horft með athygli eða kinkað 

kolli til þess sem talar. Það getur verið góð aðferð að umorða það sem nemandi segir 

og spurt hvort hann hafi skilið nemandann rétt. Kennarinn getur einnig sýnt virka 

hlustun með því að biðja samnemendur að bregðast við því sem nemandinn hafði fram 

að færa. Með því að beita virkri hlustun er kennarinn mikilvæg fyrirmynd. Hann sýnir 

nemendum að framlag þeirra sé mikils virði og hvetur þá þannig til dáða.107  

Sá kennari sem beitir virkri hlustun gæti því verið líklegri til að bera meiri 

virðingu fyrir nemendum. Hann hlustar af athygli, umorðar og biður um viðbrögð 

nemenda. Þannig fá nemendur tækifæri til að tjá sig á öruggan hátt í öruggu umhverfi. 

Kennari verður að vera samkvæmur sjálfum sér. Ef nemendur sem njóta aðeins virkrar 

hlustunar þegar kennara hentar hljóta að spyrja sjálfa sig hvort kennarinn sé í skapi til 
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þess að hann sé spurður núna. Þar af leiðandi getur nemandi orðið óöruggur með sig í 

umhverfi sem ætti að vera honum öruggt. 

Raddbeiting, svipbrigði og tjáning ráða miklu um það hvernig kennari nær til 

nemenda sinna. Einnig hvernig kennari ber fram spurningar, hvernig hann hlustar, 

hvernig hann bregst við, hvernig hann hrósar og kemur nemendum að verki, þ.e.a.s. 

kennslulag kennara.108 Kennari verður því að vera meðvitaður um það hvernig hann 

kemur fram við nemendur þar sem hann er fyrirmynd í öllu sínu veldi. Þó skal bent á 

að það getur verið erfitt að setja sig spor nemenda og sjá hvernig hann sjálfur kemur 

fram sem kennari, og fyrirmynd.  

Ein þekktasta rannsókn sem gerð hefur verið á tilhneigingu nemenda til að 

uppfylla væntingar kennara til nemenda er sennilega rannsókn Rosenthals og 

Jacobsons. Kennurum var sagt hvaða nemendur í bekkjum þeirra myndu blómstra 

seinna á árinu. Svo varð úr að þeir nemendur, sem bent var á, blómstruðu. Þeir 

nemendur voru valdir af handahófi og alls ekki með nákvæmum mælingum eins og 

kennurum var sagt.109 Bendir það til þess að framkoma kennara sem fyrirmynd getur 

haft mikil áhrif á frammistöðu og líðan nemenda.  

Framkoma kennarans er óaðskiljanlegur hluti af kennsluaðferð hans. 

Framkoma og persónuleiki eru þó samofin og því ekki hægt að ætlast til þess að fólk 

breyti framkomu sinni þegar það kemur til kennslu því óþvinguð og eðlileg framkoma 

er sennilega lykilatriði í kennslu. 110 Það er ekki þar með sagt að kennari eigi ekki að 

skoða framkomu sína því alltaf er hægt að gera betur. 

Hver og einn kennari verður að móta sinn eigin stíl, sem kann þó að taka alla 

ævina. Kennarastarfið er þess eðlis að ekki er hægt að nema það til fullnustu og því er 

nauðsynlegt að hugleiða og skoða sífellt eigin frammistöðu.111 Hægt væri að nýta til 

þess félagastuðning þar sem tveir kennarar vinna saman og skoða kennslu hvor 

annars. Þeir velja viðfangsefni sem þeir vilja að skoðaðir séu hjá sér og hittast svo 

eftir það á úrvinnslufundi þar sem þeir ræða um kennslustundina.112 Félagastuðningur 

getur því verið góð leið til fyrir kennara að bæta starf sitt. Jafnvel kæmist hann að því 

að hann hefði óvenjulítil samskipti við eitt barnið án þess að hann gerði sér í raun 
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grein fyrir því. Einnig getur kennari tekið kennslustundina upp og horft síðan á til 

eigin ígrundunar á starf sitt.  

Susan Hart hefur sýnt fram á að mikilvægt sé að kennarar ígrundi tilfinningar 

og hugsanir sínar sem og skipulag kennslunnar. Á þann hátt geta kennarar gert sér 

betur grein fyrir hugsun og hegðun ásamt afleiðingum og siðferðislegri ábyrgð.113  

Þegar kennari kemur vel undirbúinn og leggur sig fram við að koma til móts 

við þarfir hvers og eins með fjölbreyttum aðferðum er það augljóst nemendum og þeir 

kunna að meta þá umhyggju.114 Þegar kennari er vel undirbúinn eru meiri líkur á því 

að hann sé öruggur í kennslunni, nemendur skynja þar af leiðandi þá umhyggju þegar 

kennari leggur metnað í kennslustundina og er vel undirbúinn. 

Einstaklingsmunur nemenda er það mikill að ólíklegt er að hægt sé að nota 

einungis nokkrar aðferðir við kennslu.115 Þegar kennarinn sem fyrirmynd sýnir að 

sjálfsmat og yfirvegun eru sjálfsagðir þættir í skólastofunni er líklegt að nemendurnir 

tileinki sér þá þætti.116 Með því að koma undirbúinn sýnir kennari á þann hátt metnað 

til náms nemenda sinna. Þannig geta nemendur fengið metnað fyrir náminu þegar 

kennari sýnir hann sem fyrirmynd í skólastofunni. 

 

6.2.1 Skólastofan  
Mikilvægt er að kennari skapi öruggt og vingjarnlegt umhverfi sem stuðlar að alhliða 

þroska nemenda, byggir upp jákvætt gildismat og sjálfsmynd. Þessir þættir eru 

undirstaða námsárangurs.117 Verkefni kennarans er því meðal annars að skapa það 

umhverfi sem viðhaldast á í skólastofunni til að jákvæð sjálfsmynd mótist. 

Þegar börn byrja í skóla er mikilvægt að umhverfið sé hlýlegt, vel skipulagt og 

bjóði upp á fjölbreytni. Það verður að stuðla að því að börn fyllist öryggiskennd, líði 

vel og geti þar af leiðandi einbeitt sér við námið. Fjölbreytt verkstæði í stofunni stuðla 

að nálgun við ólíkar þarfir barnanna og þannig hægt að vinna með mismunandi 

viðfangsefni á sama tíma. Börnin þurfa t.d. að hreyfa sig, leika sér, tala saman, syngja, 

lesa og rannsaka. Þarna er verið að leggja grunn að vinnu- og umgengnisvenjum.118 

Því verður að hagræða stofunni þannig að það séu einskonar stöðvar. Hægt væri að 
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nota heimakrók, þar sem eru púðar eða sófi fyrir lesaðstöðu, borð til að sitja og vinna 

alls kyns verkefni eða rannsóknir, gólfpláss þar sem hægt er að sitja og hlusta á tónlist 

eða lesnar sögur. Þarna er þeim kennt að umgangast hluti og vinna að sínu námi án 

þess að trufla aðra, læra að hafa góðan námsfrið. Þau eru örugg í umhverfi sínu.  

Vistlegt umhverfi í skólastofunni skiptir máli, að skólastofan skapi hvetjandi 

og notalegt andrúmsloft.119 María Montesorri gerði sér grein fyrir því að innrétting 

skólastofunnar væri mikilvæg fyrir líðan barnanna. Hún var sú fyrsta til að miða 

aðbúnað stofunnar við stærð og hæfi barnanna.  Ekki átti aðeins að taka mið af 

margvíslegum möguleikum fyrir kennslu og örvun heldur átti umhverfið að vera 

snyrtilegt og notalegt t.d. blóm í gluggakistum, fallegir litir og listaverk á veggjum.120 

Hægt væri að hafa verkefni nemenda til sýnis og þarf þá að vanda uppsetningu þeirra 

með virðingu fyrir verkum þeirra og vinnubrögðum.121 

Ef kennslustofan er vettvangur barna til þess að vinna úr tilfinningum, leysa 

ágreiningsmál og þar sem þau finna ánægju af daglegu starfi þá stuðlar það að 

andlegum þroska.122 Til að ná fram því andrúmslofti sem ríkja á í skólastofunni skiptir 

máli hvernig viðmót kennarans, viðbrögð hans og vinnubrögð eru. Að nemendur fái á 

tilfinninguna að þeir skipti máli, það sé hlustað á þá og þeir séu einstakir. Að sýna 

nemendum virðingu, vera jákvæður og senda uppbyggjandi skilaboð og hrós í orðum 

og gjörðum skiptir miklu máli. 

6.2.2 Hrós 
Þau boð sem við mannfólkið sendum frá okkur eru upplýsingar um það hver við erum. 

Þau felast ekki einungis í orðum, heldur skiptir augnaráð, framkoma og látbragð 

miklu máli, jafnvel klæðaburður. Skiptir því máli að hugleiða það hvernig skilaboðin 

sem við sendum frá okkur eru. Fjöldi rannsókna sýna fram á það að fullorðnir hafa 

tilhneigingu til að senda börnum neikvæð skilaboð, nöldur, skammir eða einhvers 

konar aðfinnslur. Þeir senda oft hlutlausar útskýringar og sjaldan fylgir því eitthvað 

jákvætt eða hlýlegt.123 Hins vegar þarf þó að gæta þess að hrósa og umbuna heldur 

ekki of mikið svo það  missi ekki marks. Gæta þarf þess að hrósa þegar nemendur 

eiga það skilið. 
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Stelpur á þessum aldri eru að jafnaði stilltari og vinna verkefni eins og ætlast 

er til. Strákar eru fyrirferðarmeiri og jafnvel kærulausari við verkefnavinnu. Þessi 

mismunandi framkoma kynjanna kallar því oft á þau viðbrögð kennarans að vera 

blíðari við stelpurnar en harðari við strákana. Líklegt er að stelpa fái hrós fyrir vel 

unnið og snyrtilegt verkefni þó svo að finna megi ýmislegt að því. Kennarinn vill 

jafnvel ekki særa stelpuna. Strákar sem eru kærulausir og þola betur athugasemdir fá 

frekar athugasemdir og ábendingar um það sem mætti gera betur. Þeir eru að því leyti 

hvattir áfram, en stelpurnar fá hrós þó svo þær eigi það ekki skilið.124 Því verður að 

hafa í huga hvort verið sé að mismuna nemendum með framkomu. Hins vegar má 

benda á að ekki er hægt að koma eins fram við alla. Nemendur eru ólíkir og því 

verður að koma ólíkt fram við þá. Þess vegna verður kennari að hyggja að því að hann 

mismuni ekki nemendum út af kyni þeirra heldur líta fremur á einstaklinginn. Með því 

móti getur hann stuðlað að jafnrétti og hrósað nemendum á forsendum þeirra. 

 Hafa þarf í huga að fyrst skal hrósa verkinu og svo eiginleikanum.125 

Innantómt og meiningarlaust hrós gerir ekkert gagn. Jákvæð sjálfsmynd verður að 

koma að innan þar sem börn eru fljót að átta sig á óverðskulduðu hrósi. Kennari 

verður því að vera vakandi fyrir því þegar börn gera vel og að hann bregðist við með 

hrósi þannig að hin börnin heyri.126 

6.2.3 Markmið 
Heimspekingurinn John Stuart Mill fjallar um það að vissir eiginleikar sem eru 

einkennandi fyrir mannlegt eðli ná ekki að þroskast og dafna almennilega nema þeim 

sé beitt til þess að taka ákvörðun. Einstaklingseðlið er fólgið í hæfileikanum til þess 

að velja á markvissan hátt milli ólíkra lífshátta og skoðana.127 Það að hafa val um að 

taka ákvörðun í lífinu getur því verið mikilvægt ef einstaklingur á að þroskast. Með 

því að nemendur fái að taka þátt í ákvörðun er líklegra að þeir nái þroskast. Þegar 

nemendur setja sér markmið taka þeir ákvarðanir sem þeir stefna síðan að, hver á 

sínum forsendum. 

Aðalnámsskrá grunnskóla gerir ráð fyrir því að flestir nemendur geti náð 

mestum hluta af markmiðum námskrár á sama tíma. Einhver hluti ræður þó við 

flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma. Markmið hennar eiga ekki að vera 
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hámark eða lágmark. Skólinn á að laga námið sem best að hverjum nemanda.128 

Námskráin er því viðmið sem kennari nýtir til stuðnings. Þannig er hægt að nota 

námskrána til að útbúa markmið. Nemandi getur svo, með hjálp kennara, fundið leiðir 

sem byggja á fyrri reynslu nemanda til að hjálpa honum að nálgast þau markmið.  

Heimspekingurinn John Dewey talaði um að reynsla nemenda verði að byggja 

á eða tengjast fyrri reynslu. Því verður að byrja þar sem nemendur eru staddir og 

áframhald verður að vera á reynslunni. Því verður kennari að vita hvar reynsla 

nemenda er fyrir svo hægt sé að koma til móts við hana. Þannig verður að skapa 

reynsluheim nemandans ásamt því að vita hvert sú reynsla skuli stefna.129 Verkefni 

kennarans er að velja þá hluti sem eru innan ramma þeirrar reynslu sem er til staðar 

hjá nemandanum til þess að geta lagt fram ný viðfangsefni sem víkka reynslusvið 

nemandans. Kennarinn verður stöðugt að líta á það sem hefur áunnist sem hjálpartæki 

inn á ný svið sem gera nýjar kröfur til hæfileika nemenda til athugunar og til að örva 

minnið. Kjörorð kennarans verður því að vera órofið samhengi í þroska nemandans.130 

Af því leiðir að það markmið sem nemandi setur sér, í samráði við kennara, verður að 

vera í samhengi við fyrri reynslu og hafa ber í huga hverju stefnt er að með því 

markmiði. 

6.2.4 Sjálfsmat 
Líklegra er að nemendur skilji betur hvers ætlast er af þeim í náminu ef þeir hafa tekið 

virkan þátt í að ræða um markmið þess og hvort þeim hafi verið náð. Sjálfsmat eykur 

einnig líkur á því að nemendur átti sig á sínum veiku og sterku hliðum. Sjálfsmat 

krefst alvöru og ábyrgrar afstöðu og hefur á þann hátt uppeldisgildi. Sjálfsmat getur 

einnig veitt kennurum mikilvægar upplýsingar sem þeir gætu annars ekki aflað.131 

Þannig getur kennarinn nýtt sér þær upplýsingar til að sjá hvernig nemendur líta á 

sjálfa sig. Getur þá verið að nemandi meti sjálfan sig ekki í samræmi við hegðun. 

Með sjálfsmatsaðferðum er lögð áhersla á virka þátttöku og ábyrgð nemenda. 

Nemendur geta þá haldið dagbækur með hugleiðingum um námið, sem eru 

trúnaðarmál milli kennara og nemanda. Einnig er hægt að byggja á viðtölum við 

nemendur um hvernig til hefur tekist og þeir þannig hvattir til að meta námið hjá sér. 

Þá hafa verið þróaðir ýmiss konar gátlistar, matslistar og eyðublöð til notkunar við 
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sjálfsmat. 132 Fyrir nemendur á fyrstu árum grunnskóla myndi sennilega henta betur að 

taka viðtöl við nemendur því ekki eru öll börn eru byrjuð að lesa og skrifa, ná því 

jafnvel ekki fyrstu árin. Einnig væri hægt að hafa umræður með opnum spurningum 

þar sem nemendum gæfist tækifæri á því að tjá sig um skólann. Hægt væri að koma 

sér fyrir í heimakrók í stofunni og ræða um hvernig nemendunum finnst ganga í 

skólanum og jafnvel fengið uppástungur um hvernig hægt væri að gera betur. 

Kennari þarf að leiðbeina nemendum til raunhæfs sjálfsmats. Gera þarf grein 

fyrir markmiðum námsins og hvernig miðar að þeim. Sjálfsmat verður að fara fram 

jafnt og þétt yfir árið. Við mat á frammistöðu nemanda þarf að hafa markmið 

grunnskóla til hliðsjónar. Annars vegar þarf að meta framfarir miðað við eigin 

forsendur og hins vegar framfarir í samanburði við aðra, jafnaldra í skólanum eða á 

landinu. Til að byggja upp raunhæft sjálfsmat verður að nota báðar viðmiðanirnar.133 

Ekki er því nóg að setja sér markmið, þeim verður að fylgja eftir jafnt og þétt þar sem 

skoðað er hvernig nemanda miðar að því að ná þeim. Ef til vill gæti þurft að breyta 

aðferðum til að ná þeim. 

Árangur er undir því kominn að nemandanum sé búið öruggt umhverfi og þær 

námsaðstæður þar sem hann getur óhræddur tekið áhættu í námi. Mikilvægt er að 

nemendur hafi svigrúm til þess að prófa sig áfram og gera mistök án þess að það komi 

niður á matinu á frammistöðu hans.134 Þannig ætti ekki að meta mistök þegar nemandi 

er að prófa sig áfram. Þó er nauðsynlegt að ræða mistökin, geta viðurkennt þau og lært 

af þeim þannig að nemendur afneiti ekki mistökum heldur kunni að takast á við þau 

og læra að nýta þau sem þátt af náminu. 
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Lokaorð 
Sjálfsmynd hefur mikil áhrif á nám. Nemandi sem er í andlegu jafnvægi og hefur 

raunhæfa sjálfsmynd gengur betur í námi, nýtir hæfileika sína betur og einkennist af 

öryggi. Hann er forvitnari og er áræðnari en sá sem hefur neikvæða sjálfsmynd. Sá 

nemandi setur sér óraunhæf markmið og á erfiðara með að ná framförum í námi. Hann 

vanmetur sjálfan sig og er háður áliti annarra. Hann er ekki í andlegu jafnvægi sem 

leiðir til þess að einbeiting og úrvinnsla verður lakari. 

Kennari hefur mikilvægu hlutverki að gegna á fyrstu árum skólagöngu 

nemenda. Að vera fyrirmynd nemenda. Kennari sem ber virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum, er í andlegu jafnvægi og hefur raunhæfa, jákvæða mynd af sjálfum sér á 

auðveldara með að lesa í tilfinningar annarra þegar hann þekkir sínar tilfinningar. 

Mikilvægt er að kennari leiðbeini nemendum að setja sér raunhæf markmið þar sem 

þeir sjálfir meta frammistöðu sína ásamt handleiðslu um áframhaldandi markmið í 

kjölfar sjálfsmats. Nauðsynlegt er að kennari hrósi sjálfum sér í verki og nefni 

eiginleika. 

Á meðan kennari ígrundar hugsanir sínar og kennsluhætti, er meðvitaður um 

tilfinningar sínar og með það að leiðarljósi að rækta þá hæfileika sem hver og einn býr 

yfir án þess að neita göllum, þá er kennarinn á réttri leið með að efla jákvæða 

sjálfsmynd hjá nemendum sem sýnir sig í öryggi og vellíðan í lífi og starfi. 

 

Stelpan í speglinum svaraði ekki einu sinni með pínulítilli grettu. 
Það var alveg sama hvað Soffía gerði, stelpan í speglinum gerði 
nákvæmlega eins. Soffía reyndi að koma spegilmyndinni á óvart 
með eldsnöggri hreyfingu, en hún var jafn fljót. 
- Hver ert þú? Spurði hún. 
Hún fékk ekki heldur núna nokkurt svar, en eitt andartak tókst 
henni að vera í vafa um hvort það var hún sjálf eða spegilmyndin 
sem hafði spurt. Soffía ýtti vísifingrinum á nefið í speglinum og 
sagði: 
- Þú ert ég. 
Þar sem hún fékk ekkert svar sneri hún setningunni við og sagði: 
- Ég er þú.135 

 

                                                 
135 Gaarder 1995:10-11 



 41 

Heimildaskrá 
Aðalnámsskrá grunnskóla - almennur hluti. 1999. Reykjavík, menntamálaráðuneytið. 

 

Aldís Guðmundsdóttir. 1992. Sálfræði. Vöxtur og þroski. Reykjavík, Mál og menning. 

 

Armstrong, Thomas. 2001. Fjölgreindir í skólastofunni. (2. útgáfa). Erla  

Kristjánsdóttir þýddi og staðfærði. Reykjavík, JPV útgáfa.  

 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 2001. Sálfræði Einkalífsins. Reykjavík,  

Almenna bókafélagið.  

 

Bee, Helen og Denise Boyd. 2004. The Developing Child. (10. útg.). Boston,  

Pearson/Allyn and Bacon.  

 

Nathaniel Brown. 2003. Betra sjálfsmat -Lykillinn að lífshamingju. Þóra Sigríður  

Ingólfsdóttir þýddi. Reykjavík, JPV útgáfa. 

 

Dewey, John. 2000. Reynsla og menntun. Gunnar Ragnarsson þýddi. Reykjavík,   

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

Eggen, Paul og Don Kauchak. 2004. Educational Psychology. Windows on  

Classrooms. (6. útg.).  New Jersy, Pearson/Merill Prentice Hall. 

 

Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og Sigríður Sturludóttir. 2006. Menntun á  

grunni umhyggju. Heimasíða Netlu.Vefslóð: 

http://netla.khi.is/greinar/2006/005/index.htm  (Sótt 15.janúar 2007). 

 

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson.2004.  

Lífsleikni-sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd. Handbók fyrir kennara og 

foreldra. Ritstj. Aldís Ingvadóttir. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja ehf. 

 

 



 42 

Gaarder, Jostein. 1995. Veröld Soffíu. Aðalheiður Steingrímsdóttir og Þröstur   

Ásmundsson þýddu. Reykjavík, Mál og menning.  

 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1995. Uppeldi. Kennslubók fyrir  

framhaldsskóla. Reykjavík, Mál og menning. 

 

Guðrún Pétursdóttir. 2003. Allir geta eitthvað enginn getur allt. Fjölmenningarleg  

kennsla frá leikskóla til framhaldsskóla. [Án útgáfustaðar], Bókaútgáfan 

Hólar.  

 

Gunnlaugur Guðmundsson. 1988. Hver er ég? Bókin um stjörnuspeki. Reykjavík,  

Iðunn. 

 

Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir. 2000. Jafnréttishandbók fyrir starfsfólk  

skóla. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. 1993. Þroski barna og unglinga. Sálfræðibókin. Ritsj.  

Hörður Þorgilsson og Jakob Smári. Reykjavík,  

Mál og menning. 

 

Hörður Þorgilsson. 1993 Persónuleikinn. Sálfræðibókin. Ritsj. Hörður Þorgilsson og  

Jakob Smári. Reykjavík, Mál og menning. 

 

Hörður Þorgilsson. 2004. Hvað er persónuleiki? Heimasíða persona.is. Vefslóð:  

http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=23&p

id=24 (Sótt 28.mars 2007) 

 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999a. Að mörgu er að hyggja. Handbók um undirbúning  

kennslu. (3. útg.). Reykjavík, Æskan ehf. 

 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999b. Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og  

kennaraefni. Reykjavík, Æskan ehf. 

 

 



 43 

Jón Baldvin Hannesson o.fl. 2002. Aukin gæði náms - Skóli sem lærir. Reykjavík,  

Rannsóknarstofnun kennaraháskóla Íslands.  

 

Jón L. Arnaldsson. [Án árs]. [Án bls.]. Sjálfsmynd og gervistolt. Heimasíða  

guðspekifélagsins. Vefslóð: http://www.gudspekifelagid.is/greinas_jla9.htm 

(Sótt 28.mars 2007). 

 

Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002. Fleira en augað sér og eyrað nemur. Glæður 12(1):11. 

 

Kristján Kristjánsson. 1992. Þroskakostir- Ritgerðir um siðferði og menntun.  

Reykjavík, Rannsóknarstofnun í siðfræði. 

 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

 

Noddings, Nel. 2007. Philosophy of education. (2.útg.). Boulder, Westview Press. 

 

Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999. Aukin gæði náms – Skólaþróun í þágu nemenda.  

Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

Sigríður Jónsdóttir, Elín G. Ólafsdóttir og Guðbjartur Hannesson. 1991. Að byrja í  

skóla. Kynningarrit fyrir foreldra/forráðamenn barna sem eru að byrja í skóla. 

[Reykjavík]. RÚN hf. Prentstofa. 

 

Uppeldishandbókin – frá fæðingu til unglingsára. 2000. Helga Þórarinsdóttir,  

Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon þýddu. 

Reykjavík, Vaka-Helgafell. 

 

Westermark, Leif og Sylvia Westermark. 1979. Frelsið er best...Carl Rogers. Uppeldi  

og skólastarf. Úr fórum fræðimanna. Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði 

Gíslason þýddu. (Ritröð Kennaraháskóla Íslands og Iðunnar). Reykjavík, 

Iðunn. 

 

Þjóðfélagsfræði fyrir 10. bekk grunnskóla. 2001. Garðar Gíslason. Reykjavík,  

Námsgagnastofnun. 



 44 

 

Þuríður J. Kristjánsdóttir. 1991. Sjálfsmyndin. Foreldrar og börn í dagsins önn.  

Fyrirlestrar frá málþingi Bernskunnar, Íslandsdeild OEMP í Háskólabíó 2. 

nóv. 1991. Reykjavík, Bernskan Íslandsdeild OEMP. 

 
 


