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Inngangur  

 

Tilgangur lífsins, sjálfsmynd og erfið lífsreynsla unglinga hafa löngum verið  

mér hugleikin eftir að ég lenti í því sjálf sem unglingur 14 ára að missa 

föður minn snögglega. Á þeim tíma var ekki um áfallahjálp að ræða og harla  

lítinn stuðning að fá. Þetta áfall ásamt fleiri erfiðum atburðum gerði það að verkum 

að ég glímdi lengi við lélegt sjálfstraust og einnig  aðra erfiða lífsreynslu sem fylgdi í 

kjölfarið sem afleiðing að hluta til þessa fyrsta áfalls. Ég hef því lengi haft áhuga á  

efni sem fræðir unglinga og fjallar um reynslu sem þessa. Ég hef þá von og trú að 

umfjöllun og  umræður um sjálfsmynd, áföll og erfiðleika komi til með að auðvelda  

þeim einstaklingum áföllin vegna þess að fyrr eða síðar þurfum við flest öll að glíma 

við það að fólk fellur frá í kringum okkur og við lendum í ýmsum torveldum aðstæðum 

í lífinu. Á sama tíma er ég að vinna úr ýmsu sem ég hef lent í sjálf eða þekki til þannig 

að mikið af efninu sem finna má í meðfylgjandi námsbók er unnið út frá eigin lífsreynslu 

eða annarra í kringum mig en nokkuð er þó skáldskapur líka. Ég reikna þó með að efnið 

verði líka að tala mikið fyrir sig sjálft. 
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Um hvað er námsbókin 

 

Ég hef unnið námsbók sem inniheldur sögur og ljóð eftir sjálfa mig. Ég hef valið 

að kalla þessa bók Lífsgönguna. Þessi bók fjallar um vegferð manneskjunnar frá 

fæðingu til dauða og er hugsuð sem námsbók eða ítarefni í lífsleikni. En þar er meira 

stiklað á stóru og var mjög erfitt að setja verkefninu ramma því að hægt væri að prjóna 

endalaust við það. Inn á milli set ég svo litla kafla þar sem ég tek fyrir ýmis hugtök og 

leiðbeiningar. Til þess að auðveldara sé að nota bókina í kennslu hef ég líka sett inn 

hugleiðingar hér og þar í bókinni svo að kennari og nemendur geti haft tækifæri til að 

vinna úr efninu. Ég hef flokkað efnið sem ég hef ritað og skipt því í fjóra kafla. Sá fyrsti 

fjallar um sjálfsmynd unglinga.  Annar kafli um greind og tilfinningar, sá þriðji um lífsýn 

og tilgang og fjórði fjallar um erfiðleika, áföll og dauðann. Þessi greinargerð fjallar síðan 

um þetta viðfangsefni mitt og setur það í fræðilegt samhengi. 

 

 

Markmið 

Efnið er, sem fyrr segir, hugsað fyrir unglinga sem eru í grunnskóla í efri bekkjum og 

jafnvel fyrir nemendur í byrjun framhaldsskólanna. Það flokkast undir lífsleikni eins og sú 

kennslugrein er skilgreind í Aðalnámskrám(2007).Ég tek hér nokkur markmið sem ég 

fann  úr aðalnámskrá í lífsleikni fyrir unglinga. 

Nemendur: 

 vera meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum  

 átti sig á að einstaklingar eru stöðugt að miðla tilfinningum sín á milli og láta þannig í 

ljós líðan sína og hugarástand  

 læri að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið  

 styrkist í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk sín gegn óæskilegu áreiti og 

misbeitingu  

 læri að íhuga á gagnrýninn hátt langanir sínar, væntingar og sérstöðu til að öðlast 

aukna sjálfsþekkingu  

 verði meðvitaður um rétt sinn til að halda draumum sínum og skoðunum fyrir sjálfan 

sig og rækta lífsgildi á eigin forsendum  

 skynji félagslegar aðstæður til að geta metið hvort og hvernig hann gerist þátttakandi í 

þeim, t.d. að standast þrýsting til að gera eitthvað gegn betri vitund  

 skilja gildi þess að rækta frumkvæði sitt og sköpunargáfu á eigin forsendum  

 geta sett sér markmið og framtíðaráætlun til að stefna að.  
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Þetta eru allt markmið í námskrá sem unnið er með á einn eða annan hátt í námsbókinni. 

Hægt er að kenna úr námsefninu  í námsbókinni á mjög fjölbreyttan máta svo sem í 

einstaklingsvinnu, hópvinnu, framsögn, með leikrænni tjáningu, spurningaleikjum, 

stuttmyndum eða að búa til myndir eða skapa á annan hátt úr efniviðnum. Bendi ég þar á 

bókina hans Ingvars Sigurgeirssonar um Litróf kennsluaðferðanna (1999). Það er því á 

valdi hvers kennara á hvaða hátt hann vill nálgast námsefnið en hins vegar er mikilvægt 

að reyna að tengja hópinn vel saman með hópefli, leikjum eða því sem nær fram kjarki 

hjá nemendum til að fjalla um efnið á opinskáan og einlægan hátt. Því er það besta leiðin 

til þess að þetta námsefni nýtist. 

 

Kynning á lífsgöngunni 

Í upphafi námsbókarinnar er saga sem gerist á fæðingardeild. Ég ákvað að 

láta bókina hefjast á þeim vettvangi og í lok bókarinnar er fjallað um dauða. 

Hins vegar er hlutverk bókarinnar að nemendur  skoði ýmsa þætti í lífinu 

og sjálfum sér og viðri hugsanir sínar. Að hver og einn nemandi fái tækifæri til að hugsa 

um hvað skiptir hann máli í lífinu. Eru það veraldleg gæði? Eru það dygðir? 

Eða hvað er það sem hver nemandi sem einstaklingur vill stefna að eða 

láta vera sinn sannleika? Hver er lífstilgangur hvers og eins og hvaða þáttum 

þurfum við að velta fyrir okkur til þess að geta náð lífsleikni og markmiðum okkar. 

Einnig eru teknar fyrir ýmsar lífsreynslusögur bæði unglinga og eldra fólks þar 

sem stundum eru erfiðleikar og áföll. 

 

 

1. Kafli. Fæðingin og við sjálf 

Í raun hef ég ekki rekist mikið á unglingabækur sem fjalla um fæðingu. 

Vissulega kemur oft fæðing fyrir í bíómyndum og ýmsum sögum en umræður 

um fæðingu fara helst fram ef  fólk er að verða foreldrar. Ég kýs að fjalla hér um 

fæðinguna vegna þess að oft búum við til stórar ímyndir þegar um viðburði er að ræða. 

Við gerum þetta gagnvart fæðingum, skírnum, fermingum, giftingum og jarðarförum svo 

dæmi séu nefnd. Þá allt í einu verður hver persóna stór og mikilvæg. Það eru miklar 

hamingjuóskir færðar fram þegar barn fæðist sem er í raun eðlilegt og fallegt  en hins 

vegar eru ýmis vandamál oft tengd barnsfæðingum. Samkvæmt  Álfheiði Steinþórsdóttur 
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og Guðfinnu Eydal  (2007) er eitt af álagstímabilum lífsins oft í kjölfar barnsfæðingar. Það 

eru mikil viðbrigði fyrir nýbakaða foreldra að annast barnið allan sólarhringinn 

sérstaklega ef barnið er óvært og foreldrarnir leggja ekki jafnmikið á sig. Ég hef kosið að 

koma með hugleiðingar fyrir unglinga úr þessarri sögu til að opna augu þeirra fyrir því að 

aðstæður eru mjög mismunandi hjá fólki er barn fæðist. Lífsviðhorf og lífgildi foreldra eru 

einnig ólík. 

 

Í bókinni Lífsleikni  sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd sem er handbók fyrir kennara 

 og foreldra (2004) en höfundar eru Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, er rækilega rætt um mikilvægi sjálfsmyndar og sjálfstrausts.  

Þar er talað um að sjálfsímyndin sé undirstaða fyrir gott sjálfstraust. 

Í bókinni er talað um að sjálfsímyndin virki eins og stýrikerfi fyrir okkur sem hefur áhrif á 

alla hegðun okkar og samskipti við annað fólk. Sjálfsmyndin hefur því mikil áhrif á 

sjálfstraustið en það er sjálfstraustið sem stjórnar því svo mikið til hvort við þorum að 

gera þá hluti sem okkur langar til að gera eða ekki. Einnig  kemur meðal annars fram 

þegar vitnað er í C.H. Cooley  félagsfræðing  í sömu bók að  ríkjandi viðhorf 

sjálfsmyndarinnar er hvernig aðrir hugsi um þig. Cooley setur fram kenningu um “hitt 

sjálfið” eða “spegilsjálfið” þar sem það sjálf verður til í samskiptum við aðra og  í þeim 

samskiptum fær einstaklingurinn tækifæri til  að endurmeta sig. Það er því mjög 

mikilvægt að börn fái sem mest tækifæri til að fá góða endurspeglun frá umhverfinu svo 

að sjálfsmyndin verði jákvæðari. Hins vegar benti G.H. Mead félagsfræðingur og það 

kemur fram í sömu handbók líka, á að sjálfsmat barna byggist mikið á þeim sem skipa 

verulega stóran sess í lífi barna svo sem foreldra, kennara og félaga. Börn þurfa þá 

staðfestingu að þau séu einhvers virði. Þessar lykilpersónur hafa því veigamiklu hlutverki 

að gegna við að móta sjálfsmynd barna. Þetta er mjög gott fyrir alla kennara og starfsfólk, 

er vinnur með börn og unglinga að hafa í huga og gott fyrir unglinga að fara að gera sér 

grein fyrir svo að þeir geti síað út hvað eru áhrif frá öðrum og hvað þeir raunverulega vilja 

sjálfir. Þetta kemur því líka inn á gagnrýna hugsun sem oft er talað um í skólakerfinu. 

Í sömu handbók, sem reyndar er ótrúlega yfirgripsmikil bók um hugtök í lífsleikni, 

er fjallað um sjálfstraust sem þungamiðju. Í sjálfstrausti er sjálfsímynd, sjálfsmat og 

sjálfsvirðing. Einnig er skilgreindur einstaklingur með gott sjálfstraust. Hljóðar það svona: 

 

Einstaklingur með gott  sjálfstraust hefur trú á sjálfum sér og eigin getu. Hann býr yfir nægjanlegu öryggi til 

að koma skoðunum sínum og óskum á framfæri, mynda heilbrigð tengsl og treysta öðrum. Einstaklingur 



 8 

með gott sjálfstraust þekkir vel sterkar og veikar hliðar sínar og kann að fara með hvort tveggja af skynsemi 

sjálfum sér og öðrum til gagns. Sjálfstraust einkennist af tilfinningu fyrir því að geta áorkað hlutunum og 

eiga velgengni og hamingju skilið. (2004,43) 

 

Ásamt kafla um sjálfstraust þá eru tvær sögur.  Annars vegar Lærdómur Söru sem fjallar 

um unga stúlku sem hefur lélegt sjálfstraust og þorir ekki að segja nei. 

Sú saga á að vekja athygli á því að við getum þurft að læra að segja nei. 

Í námsefninu Að ná tökum á tilverunni (2000) er í handbók kennara fjallað um að  

það sé mjög mikilvægt fyrir unglinga að geta sagt nei, sérstaklega þegar um áfengi 

og fíkniefni er að ræða. Þessi saga fjallar um unglingsstúlku sem treystir sér 

ekki til þess að segja nei þegar karlmaður, sem er eldri er hún, vill sofa hjá henni. 

Í handbókinni um lífsleikni kemur  fram í kaflanum  um sjálfstæði og áhrifagirni 

(2004,86) að mikilvægt sé geta sagt nei án þess að fá sektarkennd eða fylllast af ótta við 

höfnun. Við skulum skoða tvö áður nefnd markmið úr Aðalnámskrá um lífsleikni: 

 Nemendur: styrkist í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk sín gegn óæskilegu 

áreiti og misbeitingu  

 skynji félagslegar aðstæður til að geta metið hvort og hvernig hann gerist þátttakandi í 

þeim, t.d. að standast þrýsting til að gera eitthvað gegn betri vitund  

 

Hin sagan fjallar um sannleika Gunnars. Það má segja að sú saga komi inn á  

afstæðiskenningu Einsteins. Við upplifum ekki öll hið sama heldur út frá hverju við 

sjáum og hvað við upplifum. En hins vegar, samkvæmt lífsleikninni, þá verðum við að 

geta staðið með okkur sjálfum og okkar sannleika. Það tilheyrir því einnig að vera 

sjálfstæður og ekki of áhrifagjarn. 

 

 Kafli um útlitið, þar sem ég vitna í Guðrúnu Bergmann (2002), ræðir um hvernig við 

 getum tekist á við þá þætti í útliti okkar sem við eigum erfitt með að sætta okkur við. 

 Hún bendir á þá þrjá kosti í stöðunni  sem við höfum til þess að takast á við þessi 

 mál. Við getum nefnt sem dæmi að einhver unglingur er óánægður með bólurnar á andliti 

sínu. Þá getur hann valið: 

a ) að vera óánægður og gera ekkert 

b)  að breyta um og leita sér aðstoðar við að losna við bólurnar  

c)  að sætta sig við bólurnar. 

Hann gæti þá jafnvel hugsað: Ég er unglingur, flestir unglingar fá bólur og þetta gengur 

yfir. Markmiðið með þessu hjá Guðrúnu Bergmann er að fá fólk til þess að takast 
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á við það sem er og gera sér grein fyrir vali sínu. Þá er það afgreitt mál og 

þarf ekki að valda leiðindum mánuðum eða árum saman. Þetta hefur 

með það að gera líka að læra að taka ábyrgð á lífi sínu og sjálfum sér. 

Ég vitna einnig í Irene Kassorla (1984), bók sem kom út á íslensku 1987 og heitir 

Sjálfstraust og sigurvissa en þar er rætt um hugtökin vinnari og tapari og ýmis 

atriði sem auðkenna þessa flokkun á velgengni. Ég man eftir Pétri Þorsteinssyni,   

skólastjóra í grunnskólanum á Kópaskeri þegar hann var að tala um að við værum 

svo dugleg að búa til tapara í skólakerfinu. Það var svo mikið um það hér áður að  

krakkar, sem að ekki stóðu sig í skóla, voru kölluð tossar og litið niður á þá. 

Við getum þó séð þegar við lítum til baka að þetta viðhorf hefur mikið breyst 

með tilkomu skóla án aðgreiningar, aukinni sérkennslu og ýmsu sem við búum yfir 

í dag í skólakerfinu.  Hins vegar er ég hér að sýna einkenni á þessarri flokkun, 

hvort einhver er vinnari eða tapari, meira til þess að vekja athygli ungmenna á því 

að ef þau vilja vera vinnarar þá þurfa þau að tileinka sér meira þau einkenni. 

Það þarf nefnilega ekki að vera meðfætt heldur getur hver sem vill orðið vinnari 

ef hann vill og ætlar sér og hindrar ekki sjálfan sig. Annars staðar í bókinni kemur 

einnig fram að það eru oft við sem  stöðvum okkur sjálf og erum helsti 

gagnrýnandi og andstæðingur okkar sjálfra. 

 

Ég skrifa smákafla um samskipti því að það er eitthvað sem skiptir okkur 

miklu og kemur vel fram í handbókinni um lífsleikni. Þar er talað um að samskiptagreind 

og sjálfsþekkingargreind geti jafnvel verið mikilvægustu greindirnar (2004,35) 

Fjölskyldan, vinir, starfsfélagar og allir aðrir sem við þurfum að eiga samskipti 

við í lífinu, hafa mikið með lífshamingju okkar að gera. Sá sem ekki nær góðum 

samskiptum verður auðveldlega undir og óánægður. 

 

Annar kafli. Greindir og tilfinningar 

Í öðrum kafla er komið inn á fjölgreindarkenningu Howard Gardners (1996) sem til eru 

margar bækur um og einnig á íslensku. Í fyrrnefndri handbók um lífsleikni er farið vel yfir 

þessar greindir (2004,17-28)  Hver kennari getur valið að fara vel yfir þessar greindir eða 

ekki enda er væntanlega mismunandi eftir skólum hversu mikið er farið yfir þær með 

nemendum. Ég tek líka fyrir tilfinningar og  bók Daniels Goleman (2000) um 

tilfinningagreind. Þar sem ég átti svolítið erfitt með að flokka ljóðin mín inn í þessa bók þá 

tók ég til þess ráðs að flokka sum ljóð og sögur eftir grunntilfinningum Golemans en hann 
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talar um 7 grunntilfinningar. Þær eru að hans mati reiði, ótti, viðbjóður, kærleikur, 

ánægja, undrun og hryggð. Ég vil taka það fram að mér fannst ég ekki gera það alveg út í 

loftið því að verið er að taka tilfinningar fyrir í leikskóla og byrjun grunnskóla, oft sem 

teikningar af andlitum eða  á annan einfaldan hátt.  En sem fullorðnar manneskjur 

þurfum við að geta kafað mjög djúpt inn í tilfinningalíf okkar og stundum annarra. Þetta er 

heill heimur þar sem getur þurft að greina í sundur margar tilfinningar sem þess vegna 

blandast saman. Ég á kannski auðveldara með að sjá þetta fyrir mér þar sem ég er í 

myndlistinni að þetta sé líkt og litir þar sem um ógrynni litablandna sé að ræða, margs 

konar blæbrigði þó svo að grunnlitirnir séu fáir.  Fyrir unglinga og ungt fólk held ég sé 

mjög gott að geta farið inn á við og skoðað þessi fyrirbrigði og eins jafnvel að æfa sig í að 

greina grunntilfinningar sínar og það þegar tilfinningar blandast saman. Þá er ég ekki að 

tala um að kennari eigi að kenna þetta eins og hann viti alltaf hvað er hvað heldur er 

hægt að taka fyrir ljóð eða sögu, t.d. eina hér í bókinni, og skoða hvaða margvíslegu 

tilfinningar eru að bærast með sögupersónunum. Það eru nefnilega oft fleiri en ein 

tilfinning  sem koma fram í sögunum. Ég kem samt mjög stuttlega inn á hverja 

grunntilfinningu þó að hver og ein þeirra hafi mikið gildi í lífi okkar. Til dæmis ef við 

hugsum um allar ástarsögurnar og rómantísku myndirnar sem fólk horfir á og allar 

fjalla um kærleika. Þá er ekki síður í hryllingsmyndunum verið að spila inn á ótta, reiði,  

og viðbjóð. Í myndum, þar sem fjallað er um drama, er oft um hryggð að ræða, kærleika 

einnig  áföll og reiði svo nokkuð sé nefnt. Og í Walt Disney  teiknimyndunum er mikið 

fjallað um undrun, ánægju og gleði. Því er það að einn mesi iðnaður okkar tíma á jarðar- 

kringlunni spilar inn á tilfinningar hverrar mannveru og það oft með góðum árangri. 

Fjölmiðlar og kvikmyndir hafa oft mikil áhrif á unglinga og okkur öll sem fyrirmyndir 

(Burns 1982) en unglingar nota yfirleitt mikið slíka miðla. 

Þegar talað er um að við eigum að þekkja okkur sjálf og standa með okkur þá 

er það ekki síst að geta greint eigin tilfinningar og metið þær jafnvel þó svo við  

séum undir áhrifum frá ótrúlega mörgum áreitum á tilfinningalífið dag hvern. 

Einnig er komið inn á að við höfum ekki mælikvarða á tilfinningar þó svo það 

væri oft gott að geta metið þær. En hins vegar geta sérfræðingar í geðheilbrigðis- 

kerfinu helst metið ýmsar tilfinningar með sálfræðiprófum. Það má benda á líka að 

bæði í námsefninu Að ná tökum á tilverunni (2000)og einnig bókinni  Breytingar  (1992)) 

eru góðir kaflar sem fjalla um fyrirbrigðið tilfinningar.  
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 Í lokin er einnig ljóð um vellíðan og vanlíðan sem er erfitt að skilgreina. Kannski virkar 

tilfinningalífið í okkur eins og mælir. Við komumst kannski bara visst hátt á mælinum eða 

visst lágt. Merkingin er þessi:  

Ef ég fer í glaðasólskini í vesturbæinn í Reykjavík og kaupi mér ís og er glöð, afslöppuð  

og hamingjusöm mundi ég þá nokkuð vera hamingjusamari ef ég væri í Los Angeles í 

Bandaríkjunum að kaupa mér nýjasta sportbílinn sem var að koma á markaðinn. 

Kannski er ég glöð og hamingjusöm í 75 gráðum (mælikvarði sem nefndur er til gamans) 

og ég get kannski náð 100 sem alsæluástandi en ég myndi kannski vera samt í 75 

gráðum að kaupa  sportbílinn í  Los Angeles. Það sama gildir svo ef þessu væri öfugt 

farið ef ég er niðurbrotin og barnið mitt væri að deyja og ég kannski kemst í  mínus 

100 gráður. Kannski er barn sem er sveltandi og deyjandi úti í heimi í mínus 100 

gráðum. Vissulega eru eflaust fleiri sem eru að þjást þar en hver manneskja hefur 

bara sinn tilfinningaskala að miða við þannig að þó við ættum meira þá værum við 

kannski ekki hamingjusamari. Þetta er vissulega einfaldað því þetta kemur inná gildismat 

líka. 

 

Þau  ljóð og sögur eru í bókinni sem skipt hefur verið eftir tilfinningum, 

þau geta verið hvatning til umræðna, upplestrar, myndgerðar eða t.d. þess að  

nemendur  tjái sig ljóðrænt eða í söguformi um sína eigin líðan. 

Þessi umræða gefur líka gott tækifæri til þess að fá nemendur til þess 

að tjá sig um hvenær þeim leið best, leið verst eða hvar þeir eru 

staddir tilfinningalega. Þá vil ég nefna sérstaklega kaflann um reiðina 

því að það er mikilvægt að fjalla um hana með unglingum þar sem við getum 

látið margar stundir og tækifæri í lífinu eyðileggjast ef við kunnum ekki 

með hana að fara. Það má nefna að í nýjasta stúdentablaðinu er góð  

grein um reiði eftir Árnýju Ingvarsdóttur sálfræðing (april 2010). Það má líka 

finna verkefni varðandi reiði og stjórn á tilfinningum í Að ná tökum á tilverunni. 

(2000,155-156) .Að lokum má geta þess að í aðalnámskrá um lífsleikni eru, bæði í 7. 

bekk og 10. bekk (2007) sett inn þau markmið að nemendur séu meðvitaður um 

tilfinningar sínar og hvaða áhrif þær geti haft í hegðun og samskiptum. 

 vera meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum  

 átti sig á að einstaklingar eru stöðugt að miðla tilfinningum sín á milli og láta þannig í 

ljós líðan sína og hugarástand  
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Þriðji kafli. Lífsýn og tilgangur 

Ég hef áður komið inn á að erfitt hafi verið að setja þessari bók ramma en ég ætla 

að vitna hér í námskrána í lífsleikni fyrir unglinga. 

 læri að íhuga á gagnrýninn hátt langanir sínar, væntingar og sérstöðu til að öðlast 

aukna sjálfsþekkingu  

 læri að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið  

 verði meðvitaður um rétt sinn til að halda draumum sínum og skoðunum fyrir sjálfan 

sig og rækta lífsgildi á eigin forsendum  

 geta sett sér markmið og framtíðaráætlun til að stefna að. 

 skilja gildi þess að rækta frumkvæði sitt og sköpunargáfu á eigin forsendum  

  

Þessi kafli er mest ætlaður lífsýn af ýmsu tagi. Í honum koma fyrir ýmis hugtök 

sem gott væri að nemendur fjölluðu um, hugsjónir, fordómar, dygðir  

og þannig mætti  halda áfram. Hér er tækifæri fyrir kennara, sem  

nota þessa bók, að víkka efnið út með því að vinna með þau hugtök 

sem þeir hafa sjálfir áhuga á að vinna með og einnig að hlusta eftir hvaða 

hugtökum nemendurnir hafa áhuga á. Ég hef oft tekið þátt í hugleiðslu þar 

sem sagt er frá ákveðinni sögu eða reynslu sem fjallar um ákveðið hugtak. 

Þátttakendur hafa þá verið með lokuð augu á meðan sagan er sögð og reyna að lifa sig 

inn í frásögnina. Á eftir hafa orðið umræður um hvað hver þátttakandi upplifði eða 

hvað honum finnst um þetta ákveðna hugtak. Þessar reynslusögur eru í anda  

argentínska hugsjónamannsins og rithöfundarins Silo en Pétur Guðjónsson hefur verið 

einna helst kynnt verk hans hér á landi, m.a. með bókinni Að gera jörðina mennska 

(1989). Ég hef þó ekki getað fundið bók með þessum verkum hans. Það má líka ræða 

heilmikið um lífsgildi. Í bókinni Leið þín um lífið (2002) er góður kafli um lífsgildi og 

gildismat sem vissulega geta haft mikil áhrif á líf hvers og eins. Hafa unglingarnir allt 

önnur lífsgildi til dæmis en foreldrar þeirra? Lífsgildi og gildismat geta ráðist 

mikið af því hvar við búum í heiminum, hvort kynið við erum, hvort við erum  

fædd inn í ákveðnar trúarskoðanir o.s. frv. Eftir að hafa gluggað í Educating for character 

(Lickona 1991)þar sem höfundur skrifarum nauðsyn þess að við ölum upp ábyrgar og 

góðar manneskjur sem sýna öðrum virðingu þá skrifaði ég smákafla um nauðsyn þess að 

verða góð manneskja. Thomas Lickona tekur það fyrir hversu mikið er um upplausn í 

nútímasamfélögum þar sem ekki er tekið á því að nemendur þurfa skýr gildi. Til þess að 

fá ábyrga einstaklinga og samfélag sem virkar þar sem fólk sýnir hvert öðru virðingu og 
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nær árangri þarf að sýna skýrt gildismat og gefa gott fordæmi. Kennari getur látið 

nemendur t.d. vera meðkappræður hvort sé betra að vera góð eða vond manneskja. 

 

Svo eru líka nokkur orð um ákvarðanir. Í bókinni Leið þín um lífið (2002)  er  

þetta tekið mjög skemmtilega fyrir á myndrænan hátt með því að við 

berum ábyrgð á lífi okkar og gjörðum og verðum því að geta tekið 

ákvarðanir.  Við gerum það best með því að taka ákvarðanir og standa við 

þær en þetta er æfing eins og í öllu öðru. Við getum líka verið misgóð í að 

taka ýmsar ákvarðanir. Sumir eiga til dæmis auðvelt með að ákveða  

fatakaup en treysta sér ekki  eins vel í húsakaup sem dæmi. Aðrir taka 

ákvörðun um rétta makann en ráða ekki við ákvarðanir í barnauppeldi. 

 

Lífspælingar  koma inn á trúmál, hugmyndir okkar um lífið og tilveruna þannig að 

Í þessum kafla getur hver og einn kennari auðveldlega tekið púlsinn á því í 

hvaða lífspælingum nemendurnir hans eru. Að lokum er í þessum kafla komið inn á 

lífstilgang og lífsmottó.  Mottó er þá í merkingunni eitthvað sem skiptir mestu máli svo 

sem lífsregla eða ætlun, eitthvað  sem fær okkur til þess að vilja framkvæma á einn 

frekar en annan hátt. Áríðandi er að fá nemendur til að gera verkefni þar sem þeir  

finna sér  eigin lífstilgang  sem ekki þarf að vera endanlegur vegna þess að  

þetta er eins og annað um ævina, það þarf að endurskoða alltaf öðru hverju 

hvað það er sem drífur okkur áfram í jarðlífinu og hvað skiptir máli. 

Lífstilgangur er nokkuð sem við eflaust upplifum á mismunandi hátt. 

Manneskja sem á börn og verður að sjá fyrir sér og sínum er eflaust með 

annan forgang í lífinu en sú manneskja sem kannski er ung og metnaðarfull 

og stefnir að heimsfrægð. Ef tilgangsleysi er fyrir hendi er mun auðveldara 

fyrir unglinga að lenda í vandræðum, verða eins og  rekald sem flýtur eftir veðri 

og vindum eða bara fara eftir skoðunum annarra. Í bókinni Á leið þinni um lífið  er mjög 

góður kafli sem heitir: “ Hvaða tilgang ljái ég tilverunni” (2002,66-96) en þar eru einnig 

góð verkefni. 

 

Fjórði kafli. Erfiðleikar, áföll og dauði 

Ef skoðað er námsefni í lífsleikni sem til er á íslensku fyrir unglinga þá er  

fyrirferðarmikið námsefnið: Að ná tökum á tilverunni frá Lions quest sem er  
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viðamikið og gott námsefni að mínu mati og einnig er ég hrifin af bókinni: Leið þín 

 um lífið sem kemur inn á siðfræði líka. Hér má segja að þessi bók mín, sem ég er 

búin að skrifa, skeri sig mest úr með  þessum fjórða kafla hennar sem fjallar um 

erfiðleika, áföll og dauða. Í áðurnefndri handbók um lífsleikni er kafli um mótlæti og  

erfiðleika en þar er fullyrt að enginn kemst í gegnum lífið án mótlætis og  

áfalla. (2004,88). Þannig að þegar hefur verið gert ráð fyrir að um þess konar efni þurfi 

að fjalla um í lífsleikninni. Við gleymum því stundum að áföll og  dauðsföll eru eðlilegur 

hluti af lífinu. Hins vegar geta þau gerst fyrirvaralaust og stundum þegar um ungt fólk er 

að ræða. Ég tók reyndar ekki fyrir allt sorgarferlið í bókinni minni sem þó væri gott að fara 

yfir með nemendum. Hins vegar er ég kannski frekar að leitast við að nemendur  

ræði um áföll og dauða. Flest allir hafa upplifað einhver áföll þó ekki sé nema að 

gæludýrið þeirra hafi dáið. Það er mín von að unglingar hafi margir hverjir áhuga á að 

hugsa um svona mál og tjá sig um þau. Í bókinni er saga um sjálfsmorð sem heitir  

Á bryggjunni og er sannsöguleg. Við höfum hlutfallslega háa sjálfsmorðstíðni á  

Íslandi. Það getur vel verið að einhverjum finnist ekki við hæfi að tala um þessa hluti og 

hræðist jafnvel að með því að tala um hlutina opinskátt þá sé meiri hætta á 

sjálfsmorðum. En hins vegar má segja líka að með því að ræða hlutina þá koma þeir upp 

á yfirborðið og  ef næst mjög gott samband við nemendur þá er jafnvel möguleiki á hinu 

gagnstæða að einhver þori að tjá sig um eigin vanlíðan. Þá er ágætt fyrir kennara að vera 

í góðu sambandi við þá aðila innan og utan skólans sem geta leiðbeint um hvert skuli 

snúa sér.  Það væri jafnframt gott að kennari, sem fjallar um svona mál, ræði við 

nemendur um að við höfum yfirleitt alls staðar einhver öryggisnet í samfélaginu. Ef við 

erum veik þá höfum við heilbrigðiskerfi, bæði hið hefðbundna og óhefðbundið. Það er 

ýmis konar geðhjálp, meðferðir vegna áfengisneyslu, kvíða og nauðgana. Til eru 

hjálparlínur, neyðarlínur og einnig bráðamóttökur ætlaðar unglingum. Í dag eru flestir ef 

ekki allir skólar með áfallateymi þannig að það er hægt að leita til þeirra ef óvænt áföll 

dynja yfir. Benda má á heftið eftir Gunnar Finnbogason (1998) sem heitir: Áföll í 

nemendahópnum, sorgin hefur mörg andlit en þar er vel farið í gegnum áföll, sorg og 

sorgarviðbrögð. Einnig eru til ýmis önnur góð rit um áföll og áfallahjálp. 

Þá er saga um dauðsfall í bókinni, sem er líka sannsöguleg, um ungan mann sem deyr 

snögglega í umferðarslysi. Þá eru einnig tvær sögur um gamlar konur. Önnur sagan er um  

konu á elliheimili sem ekki er mikið fyrir að tjá sig heldur mótmælir yfirgangi á sinn hátt 

með því að pissa í baðvatnið heldur en að taka það upp hjá sér á gamals aldri að rífast 

eða kvarta þegar hún er ósátt. Svo  er sagan Sættir þar sem gömul kona sem er mjög sátt 
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við líf sitt, kveður þennan heim. Aðrar sögur eru sannsögulegar lýsingar á stúlku sem  

lenti í bílslysi og lamaðist og önnur saga um stúlku sem er haldin félagsfælni. 

Við þekkjum  öll einhverjar lífsreynslusögur af fólki í kringum okkur 

sem lendir í veikindum, slysum, skilnaði eða gjaldþroti og kannski ekki síst núna á 

krepputímum. Ég hafði mun fleiri reynslusögur í huga en varð einhvers staðar að setja 

rammann. Umræður um lífsreynslu vekja upp minningar og reynslu nemenda sem þeir 

geta miðlað og jafnvel létt á sér eða hægt er að víkka út skilning þeirra með því 

að ræða saman um málin. Það er í raun meginmarkmið þessarar námsbókar og 

það sem ég hef trú á að helst geti haft áhrif á nemendur ef þeir taka ríkulega þátt 

sjálfir í umræðunni. 

 

Lokaorð 

Að lokum vil ég bara taka fram að þetta er lokaverkefni í Háskóla Íslands og ekki er 

ennþá vitað hvort þetta verkefni verður prufukeyrt sem námsbók í raunverulegum skóla. 

Lífsleikni er tiltölulega ungt fag á Íslandi þannig  að þó svo  búið sé að vinna ýmislegt á 

Þessu sviði þar þá veit ég ekki til þess að efni í lífsleikni sem ræðir opinskátt 

um áföll og dauða sé til í námsbókum fyrir unglinga. Hins vegar er þetta efni sem 

unglingar þekkja í kvikmyndum, bókum og tölvuleikjum en þar kynnast þeir þessum 

áföllum oft á mjög óraunsæjan hátt. Það er því mín von að tími sé til kominn að ræða við 

nemendur um lífið í heild ásamt lífstilgangi og dauða og freista þess að útskrifa 

nemendur úr grunnskóla sem hafa velt alvarlega fyrir sér sínum lífstilgangi og lífsstefnu. 

Því held ég að efni þetta geti mögulega nýst í skólastofunni og í hinum æðsta skóla lífsins, 

lífinu sjálfu. 
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Tekið úr Aðalnámskrá Grunnskóla, lífsleikni. 

 

Þrepamarkmið 8. bekkjar  

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll  

Nemandi  

 átti sig á að einstaklingar eru stöðugt að miðla tilfinningum sín á milli og láta þannig í 

ljós líðan sína og hugarástand  

 öðlist skilning á að einstaklingar geta upplifað og túlkað áreiti í umhverfinu með 

ólíkum hætti  

 geri sér grein fyrir hlutverki laga og reglna í persónulegum og ópersónulegum 

samskiptum einstaklinga, t.d. innan fjölskyldu, í skóla, á vinnustað og á milli 

einstaklinga af ólíku þjóðerni  

 geti tjáð og fært rök fyrir hugsunum sínum og skoðunum á formlegum fundi  

 læri að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið  

 geti sett sér fyrir sjónir margvísleg vandamál og fundið eigin lausnir á þeim  

Þrepamarkmið 9. bekkjar  

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll  

Nemandi  

 styrkist í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk sín gegn óæskilegu áreiti og 

misbeitingu  

 læri að vega og meta hvort einhver samskipti og hegðun falli utan þess ramma sem lög 

og reglur setja  

 öðlist færni í ópersónulegum samskiptum  

 læri að íhuga á gagnrýninn hátt langanir sínar, væntingar og sérstöðu til að öðlast 

aukna sjálfsþekkingu  

 verði meðvitaður um rétt sinn til að halda draumum sínum og skoðunum fyrir sjálfan 

sig og rækta lífsgildi á eigin forsendum  

 skynji félagslegar aðstæður til að geta metið hvort og hvernig hann gerist þátttakandi í 

þeim, t.d. að standast þrýsting til að gera eitthvað gegn betri vitund  

Þrepamarkmið 10. bekkjar  
   

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll  

Nemandi  

 sé meðvitaður um að siðvit og ábyrgð, gagnkvæm virðing og persónuréttur eru helstu 

mælikvarðar á siðlega kynímynd, kynupplifun og kynhegðun hvers og eins  

 sé meðvitaður um jafnréttishugsjónina sem leiðarljós í öllum samskiptum, gildi hennar 

og fyrirvara  

 sé meðvitaður um ábyrgð og leiðsögn foreldra í  

o uppeldi barna sinna  

o mótun lífsgilda þeirra  

o miðlun menningar á milli kynslóða  
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 geti sett sér raunhæf markmið til að stefna að í lífinu  

 meti á sjálfstæðan hátt eigin lífsgildi og lífsstíl óháð fyrirmyndum og staðalmyndum 

samfélagsins  

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar í lífsleikni  

   
Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll  

Nemandi á að  

 vera meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum  

 gera sér grein fyrir gildi og verðmæti jákvæðs áreitis  

 gera sér grein fyrir hugsanlegum áhrifum og afleiðingum misbeitingar og neikvæðra 

áreita fyrir þolanda  

 gera sér grein fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynferði og kynhlutverk og hvaða 

hlutverki þau þjóna í kynímynd og kynupplifun einstaklinga  

 vera meðvitaður um margvísleg reglukerfi sem gilda í samskiptum einstaklinga og í 

umhverfinu  

 vera fær um að hafa jafnrétti að leiðarljósi í samskiptum  

 geta tjáð og rökrætt hugsanir sínar, skoðanir, tilfinningar og væntingar til að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu  

 sýna sjálfsaga og sjálfstraust í margvíslegum samskiptum í daglegu lífi, til að mynda í 

persónulegum og ópersónulegum samskiptum, samskiptum við jafningja, foreldra, 

kennara og aðra  

 vera meðvitaður um hlutverk fjölskyldunnar  

o í mótun viðhorfa, þroska og lífsgilda barna  

o við að annast andlegar, líkamlegar og efnislegar þarfir þeirra og öryggi  

 vera fær um að beita gagnrýninni hugsun  

o í samskiptum  

o í skapandi starfi  

 við að setja sér markmið og taka ákvarðanir  

 skilja gildi þess að rækta frumkvæði sitt og sköpunargáfu á eigin forsendum  

 geta sett sér markmið og framtíðaráætlun til að stefna að  

 vera meðvitaður um samhengi hirðusemi og hollra lífsvenja við að ráða við álag, 

streitu og kröfur í dagsins önn  

 læra að vega og meta áhrif fyrirmynda og staðalmynda í mótun eigin ímyndar og 

lífsstíls  

Lokamarkmið lífsleikni í grunnskóla  

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll  

Nemandi  

 þroski næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og sé þannig meðvitaður um hvernig 

tilfinningar hafa áhrif á hegðun, hugsun og öll samskipti lifandi vera  

 rækti með sér samkennd, samhygð og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra 

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

þjóðerni, trú, líkamlegu og andlegu atgervi  

 öðlist færni í tjáskiptum og styrkist þannig í að tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, 

tilfinningum og hugðarefnum  
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 verði meðvitaður um hlutverk fjölskyldunnar í að móta og styrkja sjálfsmynd og 

lífsviðhorf einstaklinga - sýni frumkvæði í að rækta eðlislæga sköpunargáfu og 

aðlögunarhæfni í margbreytilegum verkefnum innan og utan skóla, m.a.  

o frumleg hugsanatengsl  

o rökrænt mat og ályktunarhæfni  

o gagnrýna hugsun  

o kjark til að leysa mál  

o að setja fyrirbæri og viðfangsefni í nýtt samhengi  

 öðlist áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan 

hátt og átti sig á samhengi þessa við að setja sér markmið er lúta að framtíðinni  

 
 

 


