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Ágrip 

 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna viðhorf nemenda til lífsleiknikennslu í grunnskólum. Í 

ritgerðinni er fræðileg umfjöllun um sögu lífsleiknikennslu á Íslandi, greint verður frá 

markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla og skoðaðar eru fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið 

um íslenska lífsleiknikennslu. Í ritgerðinni er skýrt frá rannsókn sem nýtir óstöðluð eigindleg 

viðtöl við sex nemendur í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og  upplifun þeirra á 

lífsleiknikennslu í grunnskólum athuguð. Leitað var eftir reynslu nemendanna og viðhorfum 

þeirra til lífsleiknikennslunnar og þá helst undir lok grunnskólans. Niðurstöður rannsóknar eru 

bornar saman við fyrri niðurstöður rannsókna og dregnar eru ályktanir og settar fram 

vangaveltur í lokin. Megintilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á það hvernig nemendur 

upplifa lífsleiknikennslu í grunnskólum og hvort farið sé eftir markmiðum sem Aðalnámskrá 

grunnskóla setur.  Helstu niðurstöður eru þær að nemendur upplifa ekki nægilegt skipulag í 

kennslunni og sjá ekki hvaða markmiðum er verið að stefna að í tímunum. Kennslan uppfyllir 

ekki þær kröfur sem Aðalnámskrá grunnskóla gerir og nemendur upplifa áhugaleysi í tímum 

og telja kennslufyrirkomulagið ábótavant.  
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1. Inngangur  
Lífsleiknikennsla var lögfest sem sjálfstæð kennslugrein í grunnskólum með tilkomu 

Aðalnámskrár grunnskóla árið 1999. Síðan þá hefur greinin verið í stöðugri þróun og æ 

fleiri rannsóknir hafa verið birtar um greinina. Viðhorf til lífsleiknikennslu er almennt 

jákvætt og sýna rannsóknir að kennarar, foreldrar og nemendur telja að hún eigi vel heima 

í íslensku menntakerfi. Undanfarin ár hafa rannsakendur einblítt á að rannsaka viðhorf 

kennara og skólastjórnenda. Rannsókn mín varpar ljósi á hinn pólinn, það er að segja 

viðhorf nemenda og upplifun þeirra af lífsleiknikennslu í grunnskólum. Mig langaði að 

safna upplýsingum um hvort greinin skili tilætluðum árangri eins og Aðalnámskrá 

grunnskóla leggur upp með og hvort nemendur séu á sama máli og kennarar hvað varðar 

nýtingu tímana, kennslufyrirkomulag og áhrif kennslunnar.  

Ég hafði ákveðnar hugmyndir um lífsleiknikennslu áður en ég byrjaði á rannsókninni. 

Ég hafði setið lífsleikniáfanga í Kennaraháskóla Íslands árið 2006 sem kveikti áhuga hjá 

mér á lífsleikni. Í áfanganum opnaðist ný vídd fyrir mér í kennslufræðum og síðan þá 

hefur lífsleikni verið áhugamál mitt. Ég kenndi lífsleikni tvo vetur í grunnskóla á Selfossi 

og fékk þar tækifæri til að prófa það sem ég hafði lært í kennaranáminu. Það var dásamleg 

reynsla. Kennslan hafði sterk áhrif á mig. Nemendur voru ánægðir, áhugasamir og ásókn í 

tímana jókst. Aðrir samkennarar fóru að sýna kennsluháttum mínum athygli og vildu fá 

mig inn í bekkinn þeirra til að kenna. Þeir sáu notagildi lífsleiknikennslunnar. Ég hafði þá 

tilfinningu að flestir kennararnir vildu fá meiri líflsleiknikennslu inn í bekkina, en fáir 

höfðu þekkingu eða áhuga til að kenna hana sjálfir.  

Ég fór að skoða lífsleiknikennslu í öðrum grunnskólum og sá fljótlega að oft á tíðum 

er hún utangarðs í skólastarfinu. Ég hef rætt við marga kennarar sem segja að þeir hafi 

ekki tíma til að skipuleggja markvissa lífsleiknikennslu vegna tímaskorts. Flestir þeirra 

viðurkenna það að þeir fari ekki eftir skólanámskránni þegar kemur að lífsleiknikennslu.  

Það sem vakti áhuga minn í rannsóknarferlinu var að sjá hversu líkar niðurstöðurnar úr 

viðtölunum voru þeim hugmyndum sem ég hafði áður en ég byrjaði rannsóknina. Ég var 

áður á þeirri skoðun að metnaðarleysi kennara væri aðalorsök fyrir bágri lífsleiknikennslu 

á Íslandi, þvert á móti komst ég að því í gegnum rannsóknarferlið, að vandinn er ef til vill 

stærri og flóknari en svo. Tímaskortur, þröngur viðmiðunarrammi og lítill áhugi 

skólastjórnenda á að efla lífsleiknikennslu meðal kennara er mögulega hluti vandans.   
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2. - Fræðilegt yfirlit 
Í kringum miðja tuttugustu öld átti sér stað eftirtektarverð breyting í uppeldismálum. 

Tæknihyggja varð áberandi, það fór að bóla á vaxandi einstaklings- og afstæðishyggju í 

siðferðislegum efnum og ótti við forræðishyggju blundaði í mönnum. Breytingarnar urðu 

smám saman sýnilegri, menn fóru að telja dygðir barna óstöðugar og bundnar aðstæðum. 

Trúin á siðferðislegar samræður minnkaði og þar af leiðandi lagðist skipulögð siðfræðikennsla 

í skólum smám saman af (Kristján Kristjánsson, 2001). Í lok aldarinnar sáu menn að of langt 

var gengið í þá átt að hafna skipulegri kennslu um gildi í skólanum og þá varð lífsleiknin 

meðal annars til. 

Hugtakið lífsleikni birtist fyrst á prenti í kringum 1990 en þá kom út skýrsla frá 

Menntamálaráðuneytinu um það fræðilega efni sem átti að styrkja heilbrigða lífshætti og 

eðlilega leikni til lífs. Það er ekki fyrr en með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla (1999) að 

greinin  festist í sessi og varð sjálfstæð námsgrein. Það er því ljóst að lífsleiknin sem slík er 

ekki svo ný þegar kemur að inntaki og viðfangi greinarinnar. Það væri nær að tala um 

lífsleiknina sem gamla grein í nýjum búningi því margt innan lífsleiknihugtaksins felur í sér 

efni frá eldri námsgreinum svo sem heimspeki (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

Lífsleikni er þýðing á enska heitinu „life skills“ en Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

mun hafa notað það heiti yfir forvarnir og lífsháttafræðslu sem stofnunin hvatti aðildarríki sín 

til að viðhafa. Fyrst um sinn var hugtakið lífsleikni notað í þýðingum á þekktu kennsluefni 

sem bar heitið Lions Quest og er talið að sú þýðing hafi innleitt og fest þetta hugtak í sessi á 

okkar tungu (Kristján Kristjánsson, 2001). Það má segja að með útgáfu Lions Quest 

námsefnisins hafi verið stigið stórt skref. Það námsefni tók í fyrsta skipti mið af félags- og 

tilfinningaþroska. Í kjölfarið hafa verið þýddar og prentaðar margar bækur fyrir íslenskt 

menntakerfi og er stöðug  þróun í þessum málum. 

Hægt er að finna ýmiskonar orðtök og setningar sem benda til að einhvers konar 

lífsleikni hafi verið til staðar löngu fyrir okkar tíma. Í alþekktri bæn sem kennd er við Frans 

frá Assísí sem rituð var á 8. öld segir: „Guð, gefi mér æðruleysi til að breyta því sem ég get 

breytt, sætt mig við það sem ég fæ ekki breytt og vit til að greina þar á milli.“ Þarna kemur 

skýrt fram að maðurinn stjórnar ekki umhverfi sínu, heldur getur  hann aðeins styrkt sjálfan 

sig, breytt viðhorfum sínum og einbeitt sér að eigin mannrækt.  
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2.1 - Fræðimenn og lífsleikni 

Lífsleikni sem kennslugrein hefur þróast ört síðastliðin tuttugu ár. Þó að hugtakið lífsleikni og 

skilgreining þess hafi ekki komið skýrt fram fyrr en síðustu ár, hafa ýmiskonar hugmyndir 

litið dagsins ljós undanfarin ár sem tengjast lífsleikni. Lífsleikni byggist þannig á hugmyndum 

og þekkingu margra fræðimanna og er greinin samþætting ýmissa annarra fræðigreina eins og 

uppeldis- og menntunarfræði, sálarfræði, félagsfræði, og siðfræði (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann 

Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 15). 

Howard Gardner setti fram kenningu sína árið 1983 um fjölgreindir þar sem hann 

sýndi fram á fjölbreytileika mannlífsins og mismunandi hæfileika mannsins í hinum ýmsum 

greinum. Þannig bylti hann gömlum takmörkuðum hugmyndum skólakerfisins. Kenning hans 

hefur verið notuð mikið um heim allan en hún fjallar um að maðurinn hafi margar 

aðskiljanlegar greindir sem vinna saman á margslunginn hátt. Hann telur greindirnar vera átta 

en sú níunda er í skoðun. Meðal þessara greinda eru sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind 

sem skipta miklu máli í hugmyndafræði lífsleikninnar (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 

17). 

Einn af talsmönnum lífsleikninnar á alþjóðlegum vettvangi er Nel Noddings. Hún telur 

að grundvallarþáttur í kennslu í gegnum tíðina sé að hver kennari sé í raun siðfræðikennari. 

Það er nokkuð ljóst að kennarinn er ákveðin fyrirmynd í einu og öllu og gerðar eru þær kröfur 

að hann sé leiðbeinandi nemandans í gegnum skólagönguna. Að hennar sögn er 

siðfræðihlutverkið óumflýjanlegt þegar kennari er ráðinn til starfa og ber kennurum skylda að 

rækta það hlutverk eins vel og unnt er, þó að kennarinn telji sig ekki vilja vera í því hlutverki 

(Noddings, 1997, bls. 10). 

Daniel Goleman, sálfræðingur og blaðamaður, er þeirrar skoðunar að samfélög 

heimsins hafi brýna þörf fyrir lífsleikni. Hann álítur mikilvægt að maðurinn hafi taumhald á 

sjálfum sér og geti sýnt samúð með öðrum. Hann telur það skipta öllu máli fyrir komandi ár. Í 

bók sinni, Tilfinningagreind, fjallar hann um hraðann í nútímasamfélagi og hversu erfitt það 

er fyrir ungan einstakling að ganga í gegnum lífið. Eina ráðið í framtíðinni er að styrkja og 

göfga þær ungu sálir sem erfa munu tætt þjóðfélög heimsins. Tilfinningagreind er hægt að 

kenna börnum og með kennslu má opna þannig möguleika á að nýta sem best þær gáfur sem 

þau kunna að hafa fengið í vöggugjöf. Hann telur einnig að tilfinningalegt öryggi skipti miklu 

máli fyrir sjálfsmynd barna og það hafi áhrif á hugsanir þeirra um sjálft sig í núinu, fortíð og 

framtíð. Honum þykir því mikilvægt að foreldrar og kennarar séu  til staðar fyrir börnin sín og 

efli öryggiskennd þeirra sem og sjálfstraust. Einnig er mikilvægt að virkja hjá þeim 

tilfinningalegan þroska, áhugahvöt, ábyrgðarkennd og frumkvæði. Hann talar um að einn af 
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mikilvægustu þáttum sem þarf að hlúa að í uppeldi barna, sé samkenndin. Hún eykur hæfni 

barna til að skilja annað fólk og umhverfi sitt (Goleman, 2000, bls. 54 - 55). 

 

2.2 - En hvað er lífsleikni? 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO skilgreindi hugtakið lífsleikni árið 1994 á eftirfarandi 

hátt: „Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. 

Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs“ (Life skills 

Education for Children and Adolescents in Schools, WHO 1994). Lífsleikni er í raun 

mannrækt sem tekur mið af þeim fögum sem þegar er verið að kenna og hafa verið kennd í 

langan tíma. Í lífsleikni er annarsvegar unnið með tilfinningaþroska einstaklingsins og hins 

vegar með hvernig hann bregst við umhverfi sínu og þroskast í samfélaginu í heild (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 8).  

Lífsleikni er fyrst og fremst færni. Færni sem hægt er að öðlast með æfingum og 

þjálfun í daglegu lífi, námi og markvissri vinnu. Þjálfunin felst meðal annars í því að efla 

sjálfstraust og sjálfsaga nægilega mikið til að gera einstaklingnum kleift að móta eigin 

skoðanir, varast  vafasöm áhrif og jafnframt bera virðingu fyrir náunganum.  

Samkvæmt grein sem Kristján Kristjánsson skrifaði (2002) er tekið fram að sú 

hugmyndafræði sem birtist í íslenskri námskrá flokkist sem „beinaber lífsleikni“ í fræðilegum 

skilningi. Beinaber lífsleikni fjallar í raun um sammannlegar dygðir og tengist 

dygðakenningum sterkum böndum. Þá er litið á góða menn sem menn með góðar dygðir eins 

og hugrekki, heiðarleiki, æðruleysi og örlæti.  

Dygð er skilgreind sem mannlegur áunninn skapgerðarþáttur sem gefur mönnum sýn á 

hvað sé rétt og hvað sé rangt í mannlegri hegðun. Lýsingar á dygðakenningum eru í takt við 

þá íslensku lífsleikni sem við þekkjum í dag, lífsleikni sem gerir manninn hæfan fyrir hið 

mannlega líf og styrkir hann í að framkvæma siðferðislega rétta hegðun (Bexell o.fl., 1997, 

bls. 20).  

Eins og fyrr greinir er lífsleikni ekki ætlað að kenna nemendum að tileinka sér 

skoðanir annarra gagnrýnislaust, heldur velta fyrir sér ólíkum skoðunum út frá gagnrýnni 

ígrundun (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls 9 og 70). Vandamálið er hins vegar það að enn 

hefur ekki verið mótuð skipuleg stefna í lífsleikni innan menntakerfisins og 

kennaramenntunarstofnana, það er að segja einhverskonar skýrar leiðbeiningar fyrir kennara 

og aðra uppalendur. Það er einnig vöntun á að kennarar fái heildræna sýn og langtímaáætlun 

um hvernig kenna eigi lífsleikni. Tímaþröng og skortur á heildstæðu námsefni gerir það að 
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verkum að sú lífsleikni sem kennd hefur verið undanfarin ár hefur meira og minna staðið og 

fallið með viðkomandi kennurum (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls 7). Lífsleikni er að 

mörgu leyti viðkvæm námsgrein. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að þeir kennarar sem 

kenna hana hafi metnað og ástríðu sem þarf til að árangur náist (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 

2004, bls 12). 

 

2.3 – Mikilvægi lífsleikni í skólakerfinu   

Mikilvægi lífsleikninnar er margþætt og gera má því skóna að kennslugreinin eigi 

tvímælalaust heima í íslensku skólakerfi. Þrátt fyrir að greinin sem slík sé ekki aldargömul eru 

til margar rannsóknir sem styðja lífsleikni í skólastarfi. Í einni slíkri rannsókn sem gerð var af 

M.J. Elias árið 1997, kemur fram að efling á sviðum og grunnþáttum sem nefndir eru hér að 

ofan sé lykilþáttur í því að hjálpa ungu fólki að forðast fíkniefni, ofbeldi, ótímabært kynlíf og 

aðra neikvæða hegðun (Elias o.fl., 1997, bls 5).  

Í nútímasamfélagi er mikil og ör þróun. Auknar kröfur eru gerðar til þjóðlífsins og 

manneskjan þarf stöðugt að aðlagast nýjum og breyttum hugmyndum. Fyrir einstakling að 

mótast og alast upp í slíku þjóðfélagi þarf hann sterka sjálfsmynd til að takast á við daglegt líf. 

Börn og unglingar þurfa tilsögn og leiðbeiningar til að læra hvernig eigi að takast á við lífið 

og með lífsleikni er skapaður grundvöllur fyrir undirbúning af því tagi. Rannsóknir sýna að 

lífsleikni, þar sem unnið er með félags- og tilfinningaþroska nemenda, hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur annarra hefðbundinna greina (Erla Kristjánsdóttir ofl., 2004, bls. 32-33). 

Aldís Yngvadóttir (2002) skýrir mjög vel út í grein sinni hvernig við getum yfirfært 

lífsleikni úr kennslustofunni inn í hið daglega líf. Hún segir að lífsleiknin geri okkur kleift að 

yfirfæra þekkingu okkar, viðhorf og gildismat, það sem okkur finnst, við álítum eða trúum, 

yfir í viðbrögð í formi raunverulegrar getu eða hvað skal gera og hvernig. Hún vill einnig 

leggja áherslu á það að lífsleiknin er ekki hegðun, heldur eru færniþættir lífsleikninnar geta til 

að hegða sér á ákveðinn hátt innan þess svigrúms sem félagslegar og menningarlegar 

takmarkanir setja einstaklingnum.  

 

 

2.4 – Hvað segir Aðalnámskrá grunnskóla?  

Skoðum nú aðeins lífsleikni út frá Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska skólakerfið, kennarar, 

stjórnendur og aðrir ráðgjafar, vinna öll eftir ákveðnu kerfi sem hefur verið útbúið með 
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hliðsjón af reglugerðum mannréttindayfirlýsinga Sameinuðu þjóðanna, en þar kemur fram í 

26. grein að íslenskum menntayfirvöldum ber til þess skylda að veita börnum og ungmennum 

ýmiskonar fræðslu sem er fyrir utan hinar hefðbundnu námsgreinar. Það kemur fram í 10. 

grein laga í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að menntakerfið skuli stuðla að farsæld allra 

barna (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999). 

Árið 1999 var lífsleikni sett inn í Aðalnámskrána til að koma til móts við þessar 

kröfur. Lífsleikni er því frekar ung námsgrein í íslenskum grunnskólum. Vægi lífsleikninnar 

er ein kennslustund á viku samkvæmt viðmiðunarstundaskrá sem Menntamálaráðuneytið 

gefur út. Það er lágmarkstímafjöldi og er það undir skólastjórnendum komið hvort þeir nýta 

sér það að bæta við kennslustundum í greininni. Viðmiðunartímarnir taka þó ekki gildi fyrr en 

í 4. bekk en í námi yngri barna má gjarnan finna rauðan þráð lífsleikninnar í gegnum allt 

skólastarf. Í eldri bekkjum grunnskólans vill lífsleikniþátturinn gjarnan týnast innan um annað 

skólastarf. Því er talið afar mikilvægt að hafa fasta tíma á viðmiðunarstundaskrá til að sinna 

jafn nauðsynlegum þætti og lífsleikni í skólastarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni. 

1999). 

Þegar lífsleikni er borin saman við aðrar kennslugreinar í grunnskólum, svo sem 

stærðfræði eða íslensku, spyrja margir hvers vegna hún, svo mikilvæg grein í 

nútímasamfélagi, hafi svo fáa tíma í viðmiðunarstundarskrá eins og raun ber vitni. Þegar 

leitað er svara í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið skýrt fram að  

 

..við útfærslu greinarinnar lífsleikni er mikilvægt að hafa í huga að aðrar 

námsgreinar grunnskóla fela í sér lífsleikni. Þær eiga að stuðla að alhliða þroska 

nemandans, gera hann meðvitaðan um sögu sína og auka skilning hans á 

veruleikanum (Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni. 1999).  

 

Hér er átt við samþættingu námsgreina og viðfangsefna.   

Í lífsleikni er mikil áhersla lögð á að skólinn skapi nemendum jákvætt og öruggt 

námsumhverfi þar sem stuðningur og samvinna allra sem starfa í skólanum sé góð. Þar skiptir 

höfuðmáli að gott andrúmsloft sé ríkjandi og gerðar séu raunsæjar kröfur og væntingar til 

nemenda sem auðveldar allt starf til að þeir nái settum markmiðum sínum í námi. Í 

grunnskólum, þar sem nemendur eyða stórum hluta úr degi, fer fram mikið uppeldisstarf og er 

ábyrgð kennara mikil. Skólinn á að vera staður þar sem menntun og velferð nemenda er í 

fyrirrúmi og á starfið innan skólans að stuðla að góðri þjónustu, bæði við nemendur og 

foreldra. Það þarf að byggja upp gott samstarf þar sem gagnkvæm virðing er í fyrirrúmi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni. 1999). 
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Eins og áður hefur komið fram er lífsleikni námsgrein sem felur í sér að efla alhliða 

þroska nemandans. Það er að segja, að nemandinn geti ræktað með sér dygðir, andlegt og 

líkamlegt heilbrigði og kjark af sálrænum toga. Hann á einnig að efla félagsþroska sinn, siðvit 

og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að stuðla að 

aukinni samfélags- og lýðræðisvitund nemenda. Áhersla er lögð á þætti eins og að vera í 

fjölskyldu, eiga félaga og vini, vinna með öðru fólki og taka þátt í samfélaginu. Lífsleikni 

gefur nemandanum kost á að rækta með sjálfum sér betri samskiptahæfni, færni til að færa rök 

fyrir máli sínu, getu til að setja sér markmið, sjálfstæði til að eiga frumkvæði, getu til að rata 

um umhverfi sitt og þekkingu til að varast hættur. Það sem gerir lífsleiknina einnig svona 

fjölbreytta er að námsgreinin gefur kennurum og öðrum sem vinna með börnunum tækifæri til 

að fjalla um mál málanna, þ.e. mál sem eru í umræðunni hverju sinni og gætu haft áhrif á 

velferð og líðan þeirra. 

Lokamarkmiðum í lífsleikni fyrir elstu bekki grunnskólans er skipt niður í tvo flokka. 

Fyrst er það hlutinn sem kemur að sjálfsþekkingu, samskiptum, sköpun og lífsstíl. Hinn 

flokkurinn spannar samfélag, umhverfi, náttúru og menningu. Þau markmið eiga að gefa 

heildarmynd af því sem stefnt er að með því að kenna lífsleikni í grunnskólum. Þau útskýra 

fyrir nemendum og kennurum hver tilgangur námsins er og taka á stefnum og markmiðum 

þegar þau ljúka almennu skyldunámi.   

Í lokamarkmiðum fyrir lífsleikni í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) kemur fram að 

nemandi eigi að geta þroskað næmi á margvíslegar tilfinningar sínar og vera meðvitaður um 

hvernig tilfinningarnar hafi áhrif á hegðun og öll hans samskipti. Það eru einnig gerðar þær 

kröfur að nemandi geti ræktað með sér samkennd, samhygð og virðingu fyrir öðrum 

skoðunum og lífsgildum. Hann á að geta gefið af sér í samskiptum við einstaklinga óháð kyni 

eða kynferði, þjóðerni, trú og líkamlegu atgervi. Hann á að öðlast færni í tjáskiptum og 

styrkjast þannig í að tjá skoðanir sínar, tilfinningar og standa með þeim. Það er einnig lögð 

áhersla á að nemandi skuli vera, eftir að hafa lokið lífsleikni á unglingastigi, meðvitaður um 

hlutverk fjölskyldunnar, geta sýnt frumkvæði í að rækta  gagnrýna hugsun, geta fært rök fyrir 

máli sínu og hafa kjark til að leysa verkefni daglegs lífs. Þá er einnig mikilvægt að nemandi 

öðlist kjark til að geta mótað sína eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan hátt og geti  

tekið ábyrgð á hugsunum sínum og hafi þekkingu til að setja sér framtíðarmarkmið. 

Í seinni hluta lokamarkmiðanna er litið meira út á við, og er markmið með þeirri 

kennslu að fá nemandann til að verða nýtur samfélagsþegn. Nemandi á, eftir að hafa lokið 

lífsleiknikennslu í grunnskóla, að öðlast yfirsýn yfir samfélag sitt, skilja og virða reglur þess 

og þroska með sér ábyrgð og styrk til að bæta umhverfi sitt með lýðræðislegum aðferðum. 
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Ábyrgðartilfinningin er mikilvæg í þessum kafla og lögð er mikil áhersla á að nemandi 

styrkist og þroskist á þann hátt að hann geti tekið ábyrgð á eigin lífi eins og til að mynda taka 

sjálfstæða afstöðu gegn skaðlegum lifnaðarháttum. Mikilvægt er að nemandi átti sig á hættum 

í nánasta umhverfi sínu og læri viðbrögð við þeim, svo sem í umferðinni, náttúruhamförum 

eða á heimilum. Eftir nám á nemandi að hafa öðlast visku og grunnþekkingu um réttindi 

neytenda, fjármál einstaklinga, auglýsingar í fjölmiðlum og áhrif þeirra, neyslu og umhverfi, 

auðlindir jarðar og híbýli, fatnað og gæði matvæla. Hann á einnig að verða meðvitaður um 

umhverfisspjöll og lausnir við þeim, fá tækifæri og kjark til að fjalla um ýmis dægurmál sem 

eru í deiglunni hverju sinni í nánasta umhverfi og samfélaginu í heild (Aðalnámskrá 

grunnskóla, lífsleikni. 1999). 

Ef við skoðum þrepamarkmið 10. bekkjar grunnskóla, hlutann sem snýr að 

sjálfsþekkingu, samskiptum, sköpun og lífsstíl, þá á nemandi að vera meðvitaður um helstu 

mælikvarða á siðlega kynímynd eða kynupplifun hvers og eins, sem eru gagnkvæm virðing, 

ábyrgð og persónuréttur. Hann á einnig að vera meðvitaður um jafnrétti kynjanna í öllum 

samskiptum. Það er einnig gerðar kröfur að nemandi sé meðvitaður um ábyrgð og leiðsögn 

foreldra þegar  kemur að uppeldi barnanna, mótun lífsgilda þeirra og fleira. Að geta sett sér 

markmið í lífinu er mikilvægur hlekkur og nemandi þarf að geta sett raunhæf markmið og 

geta metið á sjálfstæðan hátt eigin lífsgildi óháð fyrirfram ákveðnum staðalmyndum sem 

samfélagið býr til.  

Þegar samfélagslegi hlutinn er skoðaður þá er litið út á við í náttúru, umhverfi og 

fjölbreytileika mannlífsins. Þá kemur fram samkvæmt þrepamarkmiðum í 10. bekk að það sé 

áhersluatriði að nemandi skilji atvinnulífið í samhengi við það sem hann er að læra. Mikilvægt 

er að nemandi þekki hættur lyfja, geti greint hvaða áhrif auglýsingar gætu haft á hann og áttað 

sig á óbeinum áróðri fjölmiðla á fólkið í landinu ásamt því að leggja sitt eigið mat á 

fréttaflutning. Það er einnig mikilvægt að nemandi geri sér grein fyrir hvað er að reka heimili 

og geti því reiknað kostnað vegna afborgana og skilið reikningsyfirlit, og þar með tileinkað 

sér ýmsar sparnaðar- og ávöxtunarleiðir. Nemandinn verður einnig að þekkja grundvallarlög 

samfélagsins og læra að bera virðingu í umgengni fyrir nánasta umhverfi og náttúru. Hann á 

að þekkja sín mörk í akstri farartækja sem og að læra rétt viðbrögð á slysstað. 

Þrepamarkmiðin eru, alveg eins og lokamarkmiðin, búin til fyrir sjálfsþekkingu, samskipti, 

sköpun og lífsstíl. Þau eru einskonar samansafn markmiða til að ná áfangamarkmiðum. Þau 

eiga að lýsa skipulagi og eru sett fram til leiðsagnar kennurum, foreldrum og nemendum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni. 1999) 
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Ákvörðunin að gera lífsleikni að sérstakri námsgrein í grunnskólum var tekin til að 

koma til móts við kröfur í nútímaþjóðfélagi og búa nemandann betur undir það að takast á við 

lífið sjálft. En til að efla þann þroska, að geta tekist á við lífið, þarf að vinna með sjálfan sig, 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og þekkja sterkar og veikar hliðar sínar, en það er kennt í 

lífsleikni (Kristján Kristjánsson, 2002 bls ). 

Sú ákvörðun um að gera lífsleikni að sérstakri námsgrein í grunnskólum var, að 

mínum dómi, skref fram á við í þróun skólastarfsins þar sem tekið var mið af nýjum 

kenningum um félagsþroska og tilfinningagreind. Grunnskólinn fékk því afar veigamikið 

hlutverk út frá þeirri ákvörðun en þegar breytingar eru gerðar, þá þarf að fylgja þeim eftir. Það 

gleymist stundum á Íslandi. 

 

2.5 - Lífsleiknikennslan sjálf – hvernig og hvað á að kenna? 

Þó að árið 2011 sé gengið í garð má ennþá líkja starfi skólans við verksmiðju 

iðnaðarsamfélagsins þar sem hagkvæmni ræður ríkjum. Í því felst að verksmiðjuframleiða 

menntun í nemendur með því að mata sem flesta á sem skemmstum tíma og því er mjög bratt 

fyrir kennararann að sækja ef hann vill taka tillit til ólíkra þarfa nemenda. Alvarlegasta 

vandamálið við skólakerfi nútímans er að börn og unglingar eru metin eftir hæfni á svo 

afmörkuðum sviðum. Þegar nemendur útskrifast úr grunnskóla og lífið tekur við þeim þá hafa 

þeir í farteskinu einkunnir úr samræmdum prófum sem aðeins taka mið af tveimur greindum, 

af níu, en þær eru málgreind og rök-og stærðfræðigreind. Ofuráhersla hefur verið lögð á tvær 

greindir meðan mikilvægar greindir hafa fengið minni áherslu. Sjálfsmynd og sjálfstraust 

margra nemenda er þá ekki gott og getur þetta haft gífurlega mikil áhrif á komandi unglings- 

og fullorðinsár (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls 31).  

Lífsleikni tekur mið af fleiri greindum en tveimur. Til þess að markviss kennsla eigi 

sér stað eru ákveðin atriði sem þarf að hafa ofarlega í huga. Samkvæmt Handbók í lífsleikni 

(2004) skiptir miklu máli fyrir kennara að tengja námsefnið málum málanna, ef svo má að 

orði komast.  Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því hvað er að gerast í lífi nemenda og  

umhverfi þeirra. Höfundar sem gerðu Handbók í lífsleikni telja einnig að ekki sé sniðugt að 

einskorða lífsleiknina við afmarkaðar kennslustundir, heldur nota lífsleiknina sem 

stefnumótun í kennslu og horfa á hana í víðu samhengi. Þau nefna líka að það sé nauðsyn að 

skólar hafi vel skipulagða og mótaða stefnu þegar kenna eigi lífsleikni og að kennarar séu 

meðvitaðir um mikilvægi hennar í skólastarfi (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls 7). 
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Það er ekki auðvelt fyrir alla að kenna lífsleikni þannig að markviss árangur mælist. 

En það hefur komið í ljós að til að stuðla að betri kennslu í námi tengdu tilfinninga- og 

félagsþroska verður námsefnið að vera heildstætt sem tekur tillit til mikilvægra þroskaþátta 

nemandans. Oft vill námsefnið, samkvæmt Daniel Goleman, verða brotakennt og sundurslitið. 

Eitt efni er þá oft valið fyrir vímuvarnir, síðan er tekið fyrir einelti og svo framvegis 

(Goleman, 2000).  

Það er því mikill undirbúningur sem fylgir því að kenna lífsleikni og samkvæmt 

Handbók í lífsleikni (2004) er mikilvægt að fara í saumana á sjálfsaga, staðfestu, sjálfstjórn, 

áhrifagirni, mótlæti og erfiðleika, samkennd, samskipti, að læra að gefa og þiggja, læra 

virðingu og hlustun og lausn ágreinings. Þetta eru allt mjög þýðingamiklir þættir í þroska 

sjálfsmyndar barna.  

Einn af aðalkostum lífsleikninnar er aðferðafræðilegur sveigjanleiki hennar og áhersla 

á að ræktun siðferðisdygða sé ekki lokuð inni í einni kennslustund á viku heldur gegnsýri allt 

skólastarf (Kristján Kristjánsson, bls. 100). 

 

2.6 - Fyrri rannsóknir um lífsleikni 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn um áhrif lífsleikni á unga 

einstaklinga í nútímasamfélagi. Lífsleikni er mikilvæg í skólastarfi og ekki síður mikilvæg 

fyrir hvern og einn einstakling til að fóta sig og ná markmiðum sínum. Það er áhugavert að 

skoða niðurstöður íslenskra rannsókna sem gerðar hafa verið síðastliðin ár um viðhorf 

kennara til lífsleikninnar. Niðurstöður íslenskra rannsókna eru í samræmi við það sem 

fræðimenn benda á varðandi lífsleikni. Þær benda til að kennarar telji að með Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 1999 hafi lífsleiknin fest sig í sessi sem námsgrein í íslensku skólakerfi 

og hafi stefnt henni í þann farveg sem hún er í dag (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). 

Menntamálaráðuneytið kannaði árið 2008 kennsluaðferðir í lífsleikni og þar kom fram 

að lífsleiknikennsla í grunnskólum er afar fjölbreytt og kennsluaðferðirnar margbreytilegar. 

Töluvert var um vettvangsferðir, kynningar og gestafyrirlesara ásamt mörgum öðrum 

kennsluaðferðum í bland. Samkvæmt þeirri rannsókn bendir allt til að almenn ánægja ríki 

innan skóla þar sem lífsleikni er kennd (Mennatmálaráðuneytið, 2008).  
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2.7 – Rannsókn Ingibjargar  

Ingibjörg Jóhannsdóttir gerði rannsókn á lífsleikni árið 2008 og skoðaði meðal annars viðhorf 

kennara í grunnskólum í Eyjafirði. Þar kom fram að kennarar sem tóku þátt í rannsókninni 

sögðu skýrum orðum að lífsleiknikennsla stæði og félli með áhuga kennara 

Í sömu rannsókn töldu kennarar að lífsleikni hafi mjög jákvæð áhrif á nemandann, þá 

sérstaklega þar sem áhersla er á einstaklinginn og horft er meira inn á við á tilfinningar og 

líðan. Þeir kennarar tóku einnig fram að samskipti milli nemenda og kennara eru betri þar sem 

kennarar nálgast nemendur á mismunandi hátt. Það sem kennurum fannst jákvætt var að 

nemendur fá að velja viðfangsefni sín, hafa skoðanir á því hvað þeir vilji læra, sem virtist 

auka áhuga nemenda.  

 Neikvæðu þættirnir í rannsókn Ingibjargar voru einnig til staðar. Til að mynda kom 

fram að þar sem lífsleikni er óslípuð námsgrein og tiltölulega ný á nálinni í íslensku samfélagi 

töldu kennarar að nemendur upplifðu markmiðin óljós í kennslunni, nemendur voru óvissir 

hvers var ætlast til af þeim og sumir töldu skipulagsleysi ríkja í kennslustundum.  

Í rannsókninni kemur fram að minnihluti skólanna virðist gera lífsleikniáætlun eins og 

mælst er til í Aðalnámskrá og er áhugavert að skoða hversu mikill fjöldi viðmælenda, eða 

54%, sögðust aldrei líta í Aðalnámskrá grunnskóla eða athuga önnur opinber markmið. Það 

virðist sem Aðalnámskrá grunnskóla sé ekki notuð sem viðmiðunarrammi í kennslu. Það 

kemur einnig fram í rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2008) að aðeins 19 skólar af 65 skoði 

opinber markmið áður en kennsla er skipulögð. Það er áhugavert í ljósi þeirra staðreynda að 

það  ríkir almennt  jákvætt viðhorf til greinarinnar og  kennarar finna fyrir að með tilkomu 

lífsleikni hafi komið ýmsar nýjar og fróðlegar áherslur í skólastarfi.  

 

2.8 - Rannsókn Aldísar 

Aldís Yngvadóttir gerði rannsókn árið 2009 þar sem reynt var að varpa ljósi á stöðu 

námsgreinarinnar lífsleikni í grunnskólum skólaárið 2007 til 2008. Í rannsókn hennar kemur 

fram að svarendur, sem voru kennarar, segja að umræður í bekk höfðuðu mjög mikið til 

nemenda. Það er í samræmi við rannsókn Guðbjargar Leifsdóttir (2006) þar sem hún tekur 

fram að algengustu kennsluaðferðir í lífsleikni eru umræður í bekk, hópvinna, hlutverkaleikir 

og klípusögur. 

Vinsælustu kennsluaðferðirnar, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, á meðal 

nemenda voru leikir en 90% kennaranna töldu þá aðferð höfða mjög mikið eða nokkuð mikið 

til nemenda. Það sem höfðaði minnst til nemenda samkvæmt kennurum voru fyrirlestrar 
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kennara. Í flestum tilvikum sögðu kennarar að í lífsleiknikennslu á unglingastigi vanti meiri 

áherslu á lífið sjálft, t.d fjármál, að eignast börn, reka fjölskyldu, siðgæði og markvissari 

umfjöllun um mannvirðingu (Aldís Yngvadóttir, 2009). 

Það sem var áhugavert í fyrrnefndri rannsókn er að kennarar töldu sig hafa meira frelsi 

við skipulagningu og útfærslu á lífsleikni miðað við aðrar kennslugreinar. Kennararnir voru 

einnig allir sammála um að efling siðferðisþroska ætti að vera leiðarljós í kennslunni, ásamt 

því að þroska félagsþroska nemenda og samskiptahæfni. Kennararnir voru flestir sammála 

(98%) um að leggja ætti höfuðáherslu á eflingu heilbrigðs lífsstíls nemenda. Kennurum fannst 

að það ætti að leggja minnsta áherslu á að kenna nemendum hegðunarreglur til að halda uppi  

aga í skólastarfi. Nokkuð var um að ekkert tiltekið námsefni væri notað á unglingastigi og 

oftar en ekki virtist hjúkrunarfræðingur koma inn í bekki með fræðslu.  

 Námsefnið sem nefnt var í rannsókninni var mjög fjölbreytt og voru samtals nefndir 

23 titlar sem hægt er að nota og hafa verið notaðir á unglingastigi í lífsleikni.  

Svarendur í rannsókninni sögðu að efla þyrfti fræðslu og menntun kennara í lífsleikni, 

þar sem margir kennarar upplifa sig ekki með nógu mikla þekkingu á því hvernig kenna eigi 

námsgreinina. Þeim fannst gott að fá fleiri sérfræðinga með námskeið eða fræðslu á ýmsum 

sviðum lífsleiknikennslunnar. Þegar skoðað var námsefni í lífsleikni þá kom í ljós að 11% 

voru mjög sammála því að námsefni væri gott. Það er að segja, kennarar voru í miklum 

meirihluta sammála því að námsefni væri ófullnægjandi.  

Langalgengast var að kennd væri ein kennslustund í viku í hverjum árgangi. Þannig 

var það í 30 skólanna sem skoðaðir voru. Fimm skólar höfðu þó lífsleikni í tvær stundir á viku 

í unglingadeild. Það reyndist langalgengast að umsjónarkennarar kenndu lífsleikni 

umsjónarbekkjum sínum eða í 77% tilvika. Aðeins í 2 tilvikum af 61 reyndist sérstakur 

lífsleiknikennari sjá um kennsluna. Í rannsókn Aldísar og Ingibjargar kemur einnig fram að 

meirihluti þeirra sem kenna lífsleikni eru umsjónakennarar nemenda.  

Aldís tók djúpviðtöl við einn kennara og einn skólastjóra. Í þeim viðtölum kom í ljós 

að bæði kennarinn og skólastjórinn höfðu það á tilfinningunni að lífsleiknitímarnir væru ekki  

nýttir sem skyldi og menn bæru ekki nógu mikla virðingu fyrir lífsleikni. Þeir töluðu um 

einskonar ruslakistu, þar sem allt „þetta afgangs“ var sett í.  Þeir töldu að til þess að sporna 

við þessari ruslakistuímynd, þurfi meiri sérþekkingu og stuðning við fagið. 32 skólar af 61 

sögðust nota Olweusaráætlun gegn einelti. 

Svo virðist sem mikill minnihluti skólanna geri heilsteypta lífsleikniáætlun eins og 

mælst er til í Aðalnámskrá grunnskóla (1999). Í einungis 20% skólanna hafði verið gerð 

lífsleikniáætlun eins og mælt er með. Í rannsókninni kemur fram sterk vísbending um að 
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slíkar áætlanir stuðli að markvissari kennslu greinarinnar. Ef markviss lífsleiknikennsla er 

ekki til staðar, þá er meiri hætta á að tímarnir nýtist ekki sem skyldi. Athyglisvert er að 19 

kennarar  í rannsókninni höfðu ekki næga innsýn í Aðalnámskrá grunnskóla til að geta svarað 

spurningum um áhersluatriði hennar 

Það kemur skýrt fram í rannsókninni að yfir helmingur kennararanna var ekki með 

sérstakan umsjónartíma og svo einstakan lífsleiknitíma heldur notuðu lífsleiknitíma sem 

umsjónartíma. Kennarar og skólastjórnendur í þessari rannsókn virðast almennt sammála um 

nauðsyn þess að skólar geri lífsleikniáætlun ef marka má svörin (88%).  Í djúpviðtölum við 

einn skólastjóra og einn kennara segja þeir að lykilatriði bæði fyrir kennara og nemendur í 

lífsleikni sé að búa til lífsleikniáætlun. Þeir segja tímaskort vera ástæðuna fyrir að ekki fleiri 

skólar nýti sér Aðalnámskrá grunnskóla og vinna að langtímaáætlun. En þeir benda á að ekki 

er hægt að gera allt sem á að gera á einum tíma í viku. Lífsleikniáætlunin verður aldrei 

markviss ef það er eytt svona litlum tíma í lífsleikni.  

 Bæði skólastjórinn og kennarinn telja að viðhorf nemenda til lífsleikni sé jákvætt og 

að þeir sjái langflestir tilgang með lífsleikninámi. Það kom í ljós að hlutfallslega flestir skólar 

í úrtaki á höfuðborgarsvæðinu reyndust samþætta lífsleikni öðrum greinum innan skólans. 

 

2.8 – Rannsókn Sverris 

Sverrir Haraldsson gerði eigindlega rannsókn veturinn 2007–2008. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að kanna stöðu lífsleikni í fjórum íslenskum framhaldsskólum. Markmiðið var að skoða í 

hvaða farveg lífsleiknikennslan hefur farið. Í þeirri rannsókn kemur fram að lífsleikni er 

skyldufag í brautarkjarna allra námsbrauta, ólíkt því sem er í grunnskólum. Það kom fram í 

rannsókninni að alls staðar voru lífsleikniáfangarnir sjálfstæðir og ekki var um að ræða 

samþættingu við aðrar námsgreinar. Skólameistarar og lífsleiknikennarar voru mjög jákvæðir 

í garð greinarinnar. Sverrir veltir fyrir sér spurningunni hvort þessi ánægja lífsleiknikennara sé 

að einhverju leyti rakin til ákveðins sjálfstæðis sem lífsleiknikennarar virðast njóta varðandi 

kennslu og skipulag námsgreinarinnar. 

Almennt töldu viðmælendurnir í rannsókninni að sínir skólar hefðu sett sér sjálfstæða 

stefnu í lífsleiknikennslu þó svo að í öllum skólunum væri Aðalnámskráin sá rammi sem 

unnið er eftir.  

Það sem er frábrugðið lífsleiknikennslu í grunnskólum samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Sverris virðist vera að komin er hefð á heimsóknir ákveðinna aðila sem vilja koma 

með ákveðið efni inn í lífsleiknina. 
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 Þegar námsefnið var skoðað í framhaldskólum kemur í ljós að í flestum tilvikum var 

notuð kennslubókin Leikur að lifa, (2006) eftir Guðrúnu Ragnarsdóttur og Margréti 

Guðmundsdóttur. Það kom fram hjá flestum viðmælendum að vegna tímaskorts og mikils 

úrvals efnis þurfti töluvert að velja og hafna í yfirferð námsefnis, þrátt fyrir að 

framhaldsskólakennurum séu gefnar 3 x 80 mínútur á viku. Til samanburðar fá kennarar í 

grunnskólunum 40 mínútur á viku til að kenna lífsleikni. 

Kennsluaðferðir sem notaðar eru í framhaldskólunum voru mjög fjölbreyttar. 

Nemendur sóttu sér fróðleik mikið til sjálfir enda eru markmið kennaranna að efla sjálfstæð 

vinnubrögð nemenda.   

Það voru sett skýr markmið og gerðar langtímaáætlanir í lífsleiknikennslu í 

framhaldskólum. Markmiðin beindust mikið að því að styrkja nemandann sem einstakling og 

námsmann, styrkja hann í heilbrigðum lífsstíl, auka samkennd og víkka sjónina á ábyrgð 

hvers einstaklings. Samfélagsleg kynning, félagsleg færni og siðferðiskennd var einnig mjög 

stór þáttur í lífsleiknikennslu framhaldsskólanna samkvæmt Sverri ásamt sjálfsmynd og 

tilfinningum.  

 

2.9 - Umræður í bekk 

Umræður í bekk, eða umræðuaðferðin er kennsluaðferð í lífsleikni sem hefur lengi verið 

notuð. Í rannsókn Aldísar hér að ofan töldu 66% kennara þessa kennsluaðferð höfða mjög 

mikið til nemenda og í rannsókn Guðbjargar Leifsdóttur var einnig tekið fram að 

langalgengustu kennsluaðferðir í lífsleikni eru umræður í bekk.  

 Rannsókn Jóhönnu Guðmundsdóttir (2010) sem byggir á viðtölum við 

lífsleiknikennara á umræðuaðferðinni gefur til kynna að umræðuaðferðin sé vannýtt sem 

kennsluaðferð í grunnskólunum og kennarar upplifi mikinn vanmátt gagnvart aðferðinni. Það 

þarf góða innsýn í aðferðina til að sinna henni markvisst. Aðferðin stuðlar að auknu lýðræði 

og gagnrýnni hugsun nemenda sem gerir þá um leið í stakk búna til að takast á við flókið líf í 

fjölmenningarlegu lýðræðissamfélagi. Jóhanna telur að lífsleikni sé sú námsgrein innan 

grunnskólans sem ætti að taka á helstu siðferðislegu þáttum skólans og þá notast helst við 

samræðuna sem kennsluaðferð og hvetja nemendur til að hugsa sjálfstætt.   
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3. – Aðferðafræði 
 

Í rannsóknum eru tvenns konar aðferðir sem flestir styðjast við, megindlegar rannsóknir og 

eigindlegar rannsóknir. Þær eru   skoðaði möguleikana og í ljós kom að eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hentuðu rannsókn minni betur af nokkrum ástæðum. Rannsókn mín er 

þess efnis að mér fannst nándin skipta miklu máli og snýst rannsóknin um að skoða 

reynsluheim nemenda og upplifanir og falla því eigindlegar aðferðir vel að viðfangsefni mínu 

sem er að fanga reynsluheim og upplifun ungra framhaldsskólanema í lífsleikni. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi aðferðir og byggja á kenningum um að 

veruleikinn sé félagslega skapaður. Þær byggja á lýsandi rannsóknargögnum svo sem 

vettvangsnótum, afrituðum viðtölum, persónulegum gögnum og myndbandsupptökum. 

Eigindlegar rannsóknir hafa marga kosti og eru helstu kostir þeirra að þær eru sveigjanlegar, 

rannsakandinn öðlast skilning sem ekki fæst með tölum og rödd minnihlutahópana heyrist. 

Öll sjónarmið eru jafn gild og hver og einn einstaklingur og allar aðstæður eru þess virði að 

vera rannsökuð. Aðferðirnar eru heildrænar og einbeita rannsakendur sér að því að reyna 

skilja merkingu sem þátttakendur leggja í aðstæður. Rannsakandinn verður að setja sínar eigin 

skoðanir og viðhorf til hliðar og hlusta á jafningjagrundvelli á viðmælenda sinn. Það er lögð 

áhersla á réttmæti fremur en áreiðanleika í eigindlegum aðferðum og það verður að vera 

nákvæmt samræmi á milli rannsóknargagna annars vegar og þess sem fólk upplifir hins vegar. 

Ókostir aðferðarinnar eru þá helst að þær eru tímafrekar og dýrar, það getur verið aukið álag á 

rannsakendur þar sem þeir spila veigamikið hlutverk og erfitt að rannsaka stóra hópa 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 221). 

 

3.1 – Óstöðluð viðtöl  

Ég studdist við óstöðluð viðtöl en þau hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á 

fyrirbærum í tilveru fólks. Viðtölin snúast um að draga fram lýsingar og upplifanir á 

sameiginlegum reynsluheimi fólks og reynt er að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin 

sjónarhorni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 60). Þetta hentaði 

rannsókn minni afskaplega vel, þar sem ég hafði áhuga á að komast að upplifun og reynslu 

viðmælenda og ræða við þá á jafningjagrundvelli. Í viðtölunum hafði ég fyrirfram ákveðna 

beinagrind eða viðtalsramma, en að öðru leyti voru viðtölin opin og sveigjanleg.   

Kosturinn við það að taka óstöðluð einstaklingsviðtöl er sá að viðmælendur fengu að 

vera í eðlilegu umhverfi. Viðtölin fóru fram í skólastofum í skóla viðmælenda minna. Ég 
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reyndi eftir mesta megni að skapa þægilegt andrúmsloft og byggja upp traust milli mín og 

viðmælandans, en það er grundvöllur þess að viðtöl verði áreiðanlegt (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 2003, bls. 65).  

 

3.2 - Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Aðferðin sem ég studdist við sem gagnagreiningarmódel kallast „Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði.“  Sú aðferð byggist  á því að hver og einn einstaklingur sjái heiminn útfrá sínu 

sjónarhorni og að sýn hans mótist af fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls 252). Þessi sýn einstaklingsins hefur áhrif á það hvernig hann 

upplifir heiminn. Til þess að skilja fyrirbæri, eins og lífsleikni, þarf rannsakandinn að hafa 

samræður við þá sem hafa upplifað og haft einhverja reynslu af lífsleikni. Aðferðin mælir með 

úrtaki sem spannar frá fimm til fimmtán einstaklinga og að hver þátttakandi sé 

meðrannsakandi í ferlinu þar sem gagnasöfnunin fer fram með samræðum. Rannsakandinn 

þarf að vera opinn og næmur ef hann vill nýta sér aðferðina og vera fús til að skilja það sem 

hann rannsakar með opnum huga og vera opinn fyrir nýjum hugmyndum og tilgátum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls 249). 

Rannsóknarferli Vancouver skólans er í lýst í tólf þrepum sem rannsakandinn fer eftir. 

Fyrst velur hann sér úrtak, í kjölfarið safnar hann gögnum með því að taka þátt í samræðum 

við meðrannsakendur (eða viðmælendur eins og ég kýs að kalla þá í þessari rannsókn).  Í 

kjölfarið byrjar hann að gagnagreina með því að skoða orð þess sem hann tekur viðtal við og 

byrjar svo að greina þemu, og finna rauðan þráð í gegnum viðtölin. Síðan áttar rannsakandinn 

sig á heildarmynd af reynslu hvers einstaklings. Svo er reynt að ná fram heildarmynd af 

fyrirbærinu sjálfu. Að því loknu eru niðurstöður bornar saman við fyrri gögn. Að lokum túlkar 

rannsakandinn niðurstöðurnar og skrifar þær upp. Hér á eftir verður ferlinu lýst í frekari 

smáatriðum. 

Þegar á að velja úrtak er mikilvægt að hafa í huga að sá sem fyrir valinu verður hafi 

einhverja reynslu af fyrirbærinu. Hverjum viðmælanda er gefið annað nafn sem notað er í 

rannsókninni. Í rannsókn minni voru sex viðmælendur. Samræður er þriðja þrep ferlisins og  

eru samræður skilgreindar í Handbók í aðferðafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251) 

„sem styrkjandi tjáskipti þar sem umræðufélagar virða persónu hvor annars og eru frjálsir í að 

tala og hlusta“. Rannsakandinn verður að mynda sterk tengsl við viðmælandann og mynda 

ákveðið traust þar sem viðmælandinn er beðinn um að lýsa reynslu sinni. Þegar samræður 

ganga vel er eins og byggð hafi verið brú á milli rannsakanda og viðmælanda. Fyrst byrjar 
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rannsakandinn að spyrja mjög vítt um efnið og er samræðunum haldið opnum. Þegar líður á 

viðtalið verða samræðurnar mun þrengri og rannsakandinn fer að skilja meiri dýpt á 

fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251). 

Gagnagreining og gagnasöfnun eru tveir þættir sem unnið er með samhliða í 

Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði. Allar samræður er teknar upp á segulband, 

rannsakandinn hlustar endurtekið á upptökurnar og ritar þær orðréttar upp. Þar sem 

rannsakandinn er að leita eftir rauðum þráð í gegnum upptökurnar er gott að hlusta nokkrum 

sinnum á upptökur viðmælendanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 253). 

Gagnagreiningin sjálf hefst svo þegar viðtölin hafa verið rituð upp. Rannsakandinn 

greinir og merkir þemu úr viðtölunum, eins og þau atriði sem koma ítrekað fyrir í gegnum öll 

viðtölin. Því næst þarf að átta sig á heildarmynd reynslu hvers og eins. En það er gert með því 

að setja skráð þemu upp í eina heild. Sannmæli og hlutleysi eru atriði sem rannsakandinn 

hefur í huga, því við höfum tilhneigingu til að sjá ekki það sem við búumst ekki við og getum, 

ómeðvitað, ekki sett inn atriði sem skipta máli því við búumst ekki við þeim. Eftir að hafa 

þróað með sér heildarmynd af reynslu einstaklingsins þarf að þróa heildarmynd af öllum 

viðmælendunum og skoða hver reynsla viðmælendanna sé þegar allt er dregið saman 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 255). 

Niðurstöður úr viðtölum eru skoðaðar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir eða 

önnur rannsóknargögn. Það þarf að líta gagnrýnum augum á samanburðinn og setja upp 

einhvers konar hlutlaus dómaragleraugu. Það þarf að gæta þess að „kæfa“ ekki raddir sem 

ekki fylgja meginþemanu. Rauði þráðurinn er aðeins sameiginleg atriði sem rannsakandinn 

finnur og það þarf alls ekki að vera að allir viðmælendurnir upplifi og hafi sömu reynslu af 

fyrirbærinu, þó að meirihlutinn hafi það. Það þarf að gæta að vissum ógnunum við réttmæti og 

áreiðanleika eigindlegrar rannsókna. Til að mynda getur orðið skekkja í úrtaki, en það er 

þegar rannsakandinn hefur ekki vandað sig nóg við úrtakið og það verður of einsleitt. Ókostur 

aðferðarinnar er helst sá að úrtakið er ekki stórt og því er erfiðara að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknar yfir á þýðið. 

 

3.3 – Þátttakendur  

Ég valdi að nota hentugleikaúrtak, en það úrtak telst ekki til líkindaúrtaka og lýsir sér þannig 

að rannsóknarmaður velur þátttakendur út frá því hversu auðvelt er að ná til þeirra (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2003, bls. 62). Úrtakið voru sex nemendur. Í rannsókninni gerði ég þá kröfu 

að viðmælendur þyrftu að vera opnir og eiga auðvelt með að tjá skoðanir sínar og reynslu við 
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ókunnugan rannsakanda. Því notaðist ég við að hentugleikaúrtak. Ég talaði við 

lífsleiknikennara í Borgarholtsskóla og bað hann um að benda mér á sex nemendur sem hann 

taldi hafa fúsleika til samvinnu og eiga auðvelt með tjáskipti. Því næst hafði ég samband við 

nemendurna sjálfa í gegnum síma og tölvupóst.  Ég kynnti mig, kynnti rannsókn mína og við 

mæltum okkur mót. Tveir nemendur af sex sáu sér ekki fært að mæta, svo ég þurfti að 

endurtaka leikinn og biðja um tvo í viðbót í hópinn. Að lokum náðust öll viðtölin á 

upptökutæki.  

Þáttakendur rannsóknar voru 16 ára ungmenni í Borgarholtsskóla og var því mjög 

hentugt að velja „Vancouver skólann í fyrirbærafræði“ sem aðferð til að vinna eftir. Ástæðan 

fyrir því að ég valdi nýnema er sú að það er ekki nema ár síðan þeir útskrifuðust úr 

grunnskóla og því taldi ég meiri líkur á að minningar úr lífsleiknikennslu grunnskólans sitji 

eftir. Það vildi svo skemmtilega til að nemendurnir gengu allir hver í sinn grunnskólann í 10. 

bekk sem mér fannst kostur, af þeirri ástæðu að ég fengi ef til vill meiri vídd inn í 

rannsóknina. Aðeins einn nemandinn var utan að landi en hinir fimm gengu í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu.   

 

3.4 - Framkvæmd 

Til að fá leyfi sendi ég aðstoðarskólastjóranum bréf og spurði hann leyfis fyrir viðtölunum. Ég 

fékk afnot af kennslustofu í skólanum og voru viðtölin framkvæmd eftir skóla, seinnipart 

dags. Ég setti upp ákveðinn viðtalsramma þar sem ég leitaðist við að fá svör við 

rannsóknarspurningum mínum. Ég var með fyrirfram ákveðnar opnar spurningar og ég reyndi 

eftir mesta megni að skapa umræður út frá hverri spurningu með því að spyrja sértækari 

spurninga ef mér fannst það eiga við. Ég vildi hafa viðtalsramman sveigjanlegan til að sporna 

við að hefta tjáningu viðmælanda minna. Framkvæmdin gekk vel. Viðmælendur mínir stóðu 

allir undir væntingum og tjáðu sig skýrt og óheflað. Ég hafði þó þær væntingar að viðtölin 

myndu verða lengri en þau voru í raun. En ég áttaði mig á því að það er innihaldið en ekki 

tímalengdin sem skiptir máli. Ég lærði eitthvað nýtt í hverju viðtali sem ég gat svo nýtt mér í 

því næsta. Mér fannst ég koma skipulögð í viðtölin og fannst mér þau ganga betur en ég bjóst 

við. Í einu viðtalanna varð truflun á upptöku sem setti aðeins strik í reikninginn.  
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3.5 – Rannsóknarspurningar 

Spurningarnar voru opnar í upphafi en afmarkaðri á ákveðin efni þegar leið á viðtölin. Ég 

leitaðist við að skoða upplifun nemenda út frá sex mismunandi sjónarhornum og ólíkum 

bakgrunni viðmælenda. Taka þurfti tillit til að viðmælendur töluðu misjafnlega skýrt og það 

varð líka að taka með í reikninginn að oft eru viðmælendur ófærir um að rifja upp reynslu sína 

af tilteknu fyrirbæri, þar sem þeir hafa jafnvel ekki rætt þessi mál áður (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 69). Viðmælendur geta búið til sérstaka mynd af sjálfum sér til að ganga í augun á 

rannsakanda og ekki sagt sannleikann í einu og öllu. Ég gerði allt í mínu valdi til að byggja 

traust á milli okkar. Ég tók skýrt fram að það ríkti fullkomin nafnleynd í rannsókninni. Einnig 

sýndi ég þakklæti til viðmælenda fyrir að gefa sér tíma fyrir mig og var meðvituð um kosti 

þess að vera einlæg í viðtölum. 

Ég spurði eftirfarandi spurninga: 

1. Hver var þín upplifun af lífsleikni í grunnskóla? Fannst þér hún gagnlaus eða 

gagnleg? 

 

2. Hvað var aðallega kennt í lífsleikni á unglingastigi grunnskóla þíns? 

 

3. Hvernig upplifir þú lífsleikni í grunnskóla miðað við upplifun þína af lífsleikni í 

framhaldsskóla? Er mikill munur á þessu tvennu? 

 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa öðruvísi í lífsleiknikennslunni 

í grunnskólanum ef þú fengir að ráða? 

 

5. Hvernig hefur lífsleiknikennslan í grunnskólanum haft áhrif á þig? 

 

6. Hver kenndi þér lífsleikni í grunnskóla? Umsjónarkennarinn? Hefðir þú viljað hafa 

sérstakan lífsleiknikennara?  

 

7. Hvernig fannst þér námsefnið? Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa 

öðruvísi?  

 

8. Hvaða kennsluaðferðir voru aðallega notaðar? 

 

9. Hvað fannst öðrum bekkjarfélögum þínum um lífsleiknikennsluna í grunnskólanum?  

 

Í megindráttum voru þetta útgangspunktar rannsóknar. Þess má geta að ég spurði fleiri 

spurninga þegar mér fannst ég þurfa að fá betri útskýringar. Ég notaðist einnig við sértækari 

spurningar eins „fenguð þið kennslu í skyndihjálp?“  eða „komu gestafyrirlesarar?“. Ég fann 

mig knúna til að spyrja ákveðinna spurninga, sem voru jafnvel lokaðar, eftir að hafa kynnt 

mér fyrri rannsóknir og aflað mér upplýsinga um lífsleiknikennslu í grunnskólum. Ég notaði 

virka hlustun og skaut inn í spurningum ef mér fannst vanta meiri dýpt og skilning. Í lokin dró 
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ég saman helstu atriðin sem komu fram í viðtalinu og las þau upp fyrir viðmælandann, svo 

hann fengi færi á því að leiðrétta mig ef ég fór með rangt mál.  Ég var varkár gagnvart 

skoðunum mínum og var stöðugt meðvituð um að smita ekki reynslu mína og skoðanir í 

viðmælandann. Það getur haft áhrif á réttmæti rannsóknarinnar sérstaklega í ljósi þess að 

viðmælendur mínir voru 16 ára ómótuð ungmenni.   

Viðtölin gengu mjög vel. Viðtölin voru frá 18 mínútum upp í 28 mínútur að lengd og 

spurði ég 9 meginspurninga og ræddum við saman út frá þeim. Svörin voru skemmtileg og 

áhugaverð. Svörin voru mörg hver keimlík og var auðvelt að finna rauðan þráð í gegnum sum 

svörin.  Það kom mér á óvart hversu lík upplifun nemendanna á lífsleikni var þrátt fyrir að 

hafa verið í mismunandi grunnskólum um allt land. Ég komst að því að meiri ábyrgð fylgir 

því að kjósa eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtölin er í meiri nánd og getur hegðun 

mín haft mótandi áhrif á viðmælandann. Eftir á að hyggja var ég mjög sátt við aðferðina sem 

ég valdi. Hún gaf mér mikið svigrúm til að komast að atriðum sem annars hefðu ef til vill ekki 

náðst fram ef aðrar aðferðir hefðu verið notaðar.  
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4.– Niðurstöður viðtala 

 
Hér eru bakgrunnsupplýsingar um viðmælendur mína. Bakgrunnsupplýsingar eru mikilvægar 

fyrir lesandann til að skilja betur niðurstöður viðtala. Í lok kaflans eru birtar niðurstöður og 

samanburður viðtalanna. Athugið að nöfnum hefur verið breytt.  

 

Viðtal 1 – Anna  
Anna er 16 ára nemi í Borgarholtsskóla. Hún var í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu með 

sama kennarann sem umsjónarkennara í öllum bekkjum unglingastigs. Lífsleikni var kennd í 

40 mínutur á viku öll árin. Anna upplifði lífsleikni í grunnskólanum sem hún gekk í mjög 

gagnslausa. Hún nefndi þær ástæður að námsefnið var mikið endurtekið og það hafi ekki verið 

mjög fjölbreytt. Hún kom mikið inn á að kennslan væri fábreytt og að nemendur voru hættir 

að sýna áhuga á að mæta í tímana. 

 

Viðtal 2 – Finnbogi 

Finnbogi er 16 ára strákur sem  gekk í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann hafði sama kennara 

í 8. og 9. bekk en fékk nýjan kennara í 10. bekk. Hann fékk 40 mínútna kennslu í lífsleikni á 

viku. Finnboga fannst „eiginlega ekki mikið um kennslu“ í þeim skilningi að læra eitthvað 

nýtt. Honum fannst hann læra miklu meira í framhaldskólanum en í grunnskólanum.  Hann 

upplifði tímana markmiðslausa og frjálsa, þó að stundum voru sett skýr markmið eins og að 

tala um til dæmis einelti eða skyndihjálp. 

 

Viðtal 3 – Stefanía 

Stefanía er 16 ára stelpa sem stundaði nám á höfuðborgarsvæðinu. Hún hafði aldrei sama 

kennarann á unglingastiginu í lífsleikni. Lífsleikni var kennd einu sinni í viku og í 40 mínutur 

í senn. Hún segir litla breytingu hafa orðið á lífsleiknikennslunni, þrátt fyrir að hafa 3 

mismunandi kennara. Stefanía upplifði lífsleiknikennsluna svolítið gagnslausa þegar ekki var 

farið eftir námsáætlun. Hún segist hafa „lent í því að talað var um einelti allt árið“. Það ár sem 

hún „lenti“ í stöðugri eineltisumræðu fannst henni lífsleiknin gagnslaus. Þegar ég spurðist 

fyrir hvernig bekkjarfélögum hennar hafi fundist lífsleiknin, þá svaraði hún kokhraust: „þeim 

fannst þetta vera svona tími til að sofa í!“ Samnemendur hennar höfðu heyrt umræðurnar í 

bekknum svo ítrekað að þeim fannst tilvalið að leggja sig.  
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Viðtal 4 – Gunnar  

Gunnar er 16 ára strákur og stundaði nám í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann taldi 

líklegt að hann hafi haft sama lífsleiknikennarann í öllum bekkjum unglingastigs. Hann mundi 

það þó ekki alveg. Gunnari fannst lífsleikni í grunnskóla frekar gagnslaus á heildina litið. 

Hann upplifði lífsleiknina ekki endilega leiðinlegan tíma, þó viðurkenndi hann að stundum 

hafði hann takmarkaðan áhuga á efninu sem var verið að ræða um.  

 

Viðtal 5 - Birgir 

Birgir er 16 ára strákur sem stundaði nám í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Lífsleiknikennsla var afmörkuð við eina kennslustund á viku í grunnskólanum sem hann gekk 

í. Hans bekkur fékk eina kennslustund á viku í lífsleikni samkvæmt stundarskrá. Hann hafði 

sama lífsleiknikennarann í 8. og 9. bekk en fékk nýjan kennara í 10. bekk. 

 

  

Viðtal 6 – Andrea 

Andrea er 16 ára stelpa sem gekk í skóla út á landi. Hún stundaði nám í sama grunnskólanum 

í 10 ár og var með sama lífsleiknikennarann öll árin í unglingadeild. Upplifun Andreu var 

frábrugðin hinum viðmælendum mínum. Hún upplifði lífsleikni í grunnskóla mjög gagnlega 

og var mjög hrifin af tímunum. Hún hlakkaði alltaf til að mæta í tímana og hún segir þetta 

hafa verið eina af uppáhaldstímunum sínum. Hún upplifði kennsluna gagnlega á margan hátt. 

Hún og samnemendur hennar fengu gestafyrirlesara nokkrum sinnum á önn sem fjölluðu 

meðal annars um kynfræðslu, peningamál, fjölskylduvandamál, skyndihjálp og margt fleira.  

 Í tímunum var farið yfir tilfinningar, kynlíf, vináttu, unglingadrykkju, heilsu, offitu, 

átröskun og fleira sem hún mundi ekki eftir.  
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4.1 – Þemagreining  
Hér birtist þemagreining eða samanburður viðtala  við viðmælendur mína. Margt er keimlíkt 

en annað er ólíkt. Það var samhljómur með flestum spurningunum og var því auðvelt að finna 

rauðan þráð í gegnum viðtölin.  

 

4.1.1 - Gagnslaus kennsla 

Flestir viðmælendur mínir upplifðu lífsleiknikennslu í grunnskóla gagnslausa yfir heildina 

litið. Það er áhugavert að aðeins einn nemandi upplifði lífsleiknikennsluna gagnlega og hafði 

jákvæða reynslu af henni. Þeir fimm sem upplifðu hana gagnslausa töldu námsefni vera 

fábreytt og þeim fannst skortur á fjölbreytileika á viðfangsefnum. Nemendur upplifðu 

fábreytni þannig að þeim fannst flestum umræða um einelti vera langt fram úr hófi á kostnað 

annarra viðfangsefna. Anna sagði að bekkjarfélagar sínir hafi verið orðnir mjög þreyttir á 

stanslausri eineltisumræðu og sama „babblið“ í kennaranum um að leggja ekki annan 

nemanda í einelti var orðið að suði. Stefanía sagðist hafa „lent í því að talað var um einelti allt 

árið“. Það ár sem hún „lenti“ í stöðugri eineltisumræðu fannst henni lífsleiknin gagnslaus. 

Nemendum fannst kennslan einsleit vegna þessara umræðna um einelti og upplifðu leiða og 

fundu fyrir áhugaleysi í tímum. Stefanía sagði:  

 

...fórum pínku út fyrir það, [eineltisumræður] en það var mest bara talað um kynlíf 

og einelti. Við lærðum ekki mikið annað. Var ekki mikið talað um það. Og þegar 

maður heyrir sama hlutinn aftur og aftur þá hættir maður að taka mark á honum og 

lærðum því ekkert.  Stundum fékk maður aðeins út fyrir það. 

 

Finnbogi talaði um lífsleiknikennsluna sem „hangs“ og það hefði ekki verið mikið af 

uppbyggilegri framkvæmd í tímunum. Hann taldi lífsleiknina bara vera „einn af þessum 

tímum til að fylla upp í stundarskrána“.   

 Þrátt fyrir að nemendur hafi flestir upplifað lífsleiknina gagnslausa og séð lítinn 

tilgang með því að mæta í tímana, þá fannst þeim lífsleiknikennslan í grunnskóla ekki vera 

alslæm. Þau fengu oft að spjalla saman um frjálst umræðuefni, til að mynda um komandi 

atburði í félagslífinu, ásamt því máttu þau tefla, spila á spil og teikna. Þeim fannst oft notalegt 

að slaka á og hafa það rólegt án þess að það væri pressa á að klára ólokin skylduverkefni.  

 Það var einnig áhugavert að heyra viðmælendur mína tala um mögulega ástæðu þess 

að lífsleiknikennslan hafi verið eins gagnslaus og raun bar vitni. Í ljós kom að meirihluti 
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viðmælenda minna fannst vanta skipulag og markmið í tímunum. Nemendur upplifðu tímana 

markmiðslausa og án nokkurrar langtímaáætlunar. Stefanía sagði eftirfarandi:  

 

...frekar að gera eitthvað plan þannig að til dæmis værum við að ræða tilfinningar 

í þessum tíma og búa til leikrit um tilfinningar um hvernig á að tala um 

tilfinningar eins og við gerum hérna í Borgó. Hafa þetta dáldið 

svona..mismunandi.. og skipulagt. Í grunnskóla var þetta eiginlega bara kósý tími. 

Rosa óskipulagt. Það var ekkert markmið með grunnskólanum. Vera bara til að fá 

alla tímana, skiluru. 

 

Gunnar sagðist hafa upplifað skipulagsleysi þegar hann hugsar til baka, en á þeim 

tímapunkti sem hann var í grunnskóla, fannst honum notalegt að hafa rólegan tíma, þar 

sem hann gat bara slakað á, verið frjáls og gert það sem hann langaði til.: „Ég upplifði 

allavega það, að það var ekki mikið verið að skipuleggja námsefnið svona langt fram í 

tímann“. Bekkjarfélögum hans fannst tíminn vera tilvalinn til slökunar. Fjórir 

nemendur upplifðu stundum lífsleiknina sem óskipulagða tíma án markmiða, þar sem 

kennarinn var að sinna öðrum verkefnum en þeim sem áttu að vera í tímunum sjálfum. 

Reynsla flestra var sú að þeim fannst lítill undirbúningur að kennslunni. Eða eins og 

Anna sagði:  

 

...það þarf að fara miklu betur eftir þessari áætlun sem er sett er út fyrir 

grunnskólann og þá myndum við kannski vera svona meira að gera eitthvað 

skipulagt og undirbúið. 

 

4.1.2 – Vantar heildstætt námsefni 

Það kom fram í viðtölum hjá meirihluta viðmælenda að tímarnir voru oft nýttir í að leysa 

verkefni af blöðum, spila á spil, horfa á bíómynd eða annað afþreyingarefni eða spjalla um 

daginn og veginn. Flestum fannst það ekki vera slæmt mál, þeim fannst það oft á tíðum 

þægilegt, en ekki gagnlegt. Meirihluti viðmælendanna taldi vanta heildstætt námsefni þar sem 

nemendur fái heildstæða mynd af námsferlinu og viti til hvers er ætlast af þeim. Í öllum 

tilvikunum voru lífsleiknitímarnir bókalausir og stuðst var við verkefnahefti eða laus 

verkefnablöð. Þau töldu öll að bókin sem kennd er í framhaldsskólanum væri nytsamleg og 

þægileg og væri mikilvægur hlekkur í skipulagi kennslunnar. Anna sagðist hafa lært lítið af 

blöðunum sem þau fengu frá kennara, og telur að betra hefði verið að hafa bók sem „lætur 
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mann muna“. Flestir sáu lítinn tilgang með verkefnablöðunum eða heftunum, þar sem lítil 

eftirfylgni var með verkefnunum og mikil óreiða skapaðist í kringum lausu blöðin. Birgir  

nefndi mikilvægi þess að hafa bók og verkefni sem þarf að skila inn til kennarans, hann taldi 

það grundvöll fyrir árangursríku námi. Stefanía  nefndi að það hafi verið skortur á 

upplýsingum sem hennar bekkur fékk. Anna nefndi að meira gagn hefði verið af því að nota 

bók í kennslunni sem myndi spanna helstu atriði sem ungmenni þyrftu að vita á unglingsárum. 

Blöðin voru gömul og oft úrelt þar sem tímarnir breytast og áherslur blaðanna voru oft á 

tíðum ekki í takt við það samfélag sem við búum við í dag.  

 

4.1.3 – Lífsleikni í grunnskólum langt á eftir framhaldskólum  

Til þess að viðmælendur mínir fengju einhver viðmið og tækifæri til að geta borið saman 

reynslu sína af lífsleiknitímum grunnskólans við aðra tíma, þá bað ég þá um að lýsa upplifun 

sinni og bera saman annars vegar lífsleiknikennslu í grunnskólanum sem þau gengu í og hins 

vegar lífsleiknikennslu í framhaldsskólanum sem þau stunda nám í nú.  

Svörin voru áþekk. Öll upplifðu þau mjög góða lífsleiknikennslu í framhaldsskóla þar 

sem kennsluaðferðir voru fjölbreyttar, skemmtilegar, áhugaverðar og gagnlegar. Þeim fannst 

lífsleiknikennslan á heildina litið mjög ólík. Unnið var með sjálfstæða hugsun í 

framhaldsskóla í meirihluta tilvika og töldu þau vöntun þar á í grunnskólanum.   

Það var mjög ofarlega í huga nemenda í tengslum við kennsluaðferðir að þeim fannst 

vanta að kennarar hvettu til sjálfstæðrar hugsunar hjá nemendum í lífsleikni í grunnskóla. 

Fjórir nefndu það sérstaklega að þeim fannst skorta tækifæri til að tjá skoðanir sínar óheflað 

og njóta þess að tala við hóp af fólki. Þeim fannst samskiptatæknin sem þau lærðu í 

lífsleikninni vera mjög jákvæð. Það sama má segja um æfingar sem efla  félags- og 

tilfinningaþroska þeirra. Þau voru öll ánægð með skipulag  kennslu í framhaldsskóla. Stefanía  

bar saman skólana tvo: 

 

Við vorum ekkert að ræða um tilfinningar í grunnskólanum mínum allavegana. 

Vorum ekkert að kynna fyrir bekknum okkar skoðun og núna í Borgó erum við 

alltaf að kynna fyrir bekknum okkar eitthvað sem við erum að gera og segja okkar 

skoðun á hlutunum og þannig verða þeir [nemendurnir] ekkert feimnir við að 

segja sína skoðun, allavega ekki í bekknum um hvað þeim finnst því við erum 

alltaf að æfa okkur á að segja okkar skoðun.  

 

Andrea bar kennslurnar tvær saman: 
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...já, að byrja í Borgó og vera í lífsleikni þar er eiginlega mjög líkt og lífsleikni í 

grunnskóla nema bara kannski tvöfalt meira. Allt miklu stærra, þannig. Og farið 

meira ofan í hvert mál og gert meira skemmtilegra og bókin er náttúrulega notuð. 

 

Henni finnst einnig mjög gott að þurfa að tala við samnemendur sína í hópum þar sem 

kennarinn skiptir þeim upp og nemendur fá ekki að skipta sér sjálf upp í hópa. Hún benti 

einnig á að eftir þessa önn hafi hún lært að tala um tilfinningar sínar við aðra nemendur sem 

hún þekkir ekki vel, án þess að skammast sín eða verða óttaslegin „Við erum alltaf að vinna 

með sitt hvorum krökkunum og þannig kynnist maður.. losnar við feimnina“.  

Það var lítið um sjálfstæða hugsun og skoðanaskipti í grunnskólum viðmælenda minna 

og flest þeirra áttuðu sig á mikilvægi þessar þátta þegar þau upplifðu lífsleiknikennslu í 

framhaldsskóla. Þeim fannst mjög jákvætt að fá þjálfun í að tjá sig fyrir framan aðra, tjá 

skoðanir sínar í hóp og vinna á feimninni: 

 

Það er svo miklu meiri tími til að gera allt. Ég tjái mig meira í þeim tímum en 

hinum. Við fengum ekki svona í grunnskólanum að fá að standa upp og tjá okkur 

eitthvað svona eins og við fáum núna.  

 

Finnbogi  sagði eftirfarandi þegar hann bar saman tímanna:  

 

...fá að tala og segja sína skoðun. Þetta var ekki gert í grunnskóla. Svona einhvern 

veginn meira að læra. Svona þú veist, læra um fólk, við erum búin að vera fullt 

svona skipt í hópa. Mér fannst lífsleikni í grunnskólanum bara svona lala miðað 

við þessa. 

 

Birgir svaraði eftirfarandi þegar hann var spurður hvað honum fannst ábótavant við 

lífsleiknikennsluna í grunnskólanum:  

 

Mér fannst þau [kennararnir í grunnskólanum] vera ekki nógu mikið að tala um 

tilfinningar, eða þú veist láta opna sig, tjá sig virkilega. Mætti alveg bæta það sko. 

Það var ekkert skipulagt, blöðin fóru alltaf útum allt og við gleymdum hvað við 

vorum að gera síðast. Það vantar mjög mikið inní. 

 

Viðmælendur voru sammála því að lífsleiknikennsla í framhaldsskóla var miklu fjölbreyttari, 

ánægjulegri og árangursríkari en lífsleiknikennsla í grunnskóla. Þeir sem töldu lífsleiknina 

gangslausa í grunnskóla fengu afar sjaldan gestafyrirlesara inn í bekkinn með fræðslu og 

þegar þeir komu í framhaldsskóla sáu þeir gildi þess að fá inn fólk úr mismunandi starfstéttum 

þjóðfélagsins. Tveir viðmælanda minna nefndu að það opnaði huga þeirra að fá inn 

gestafyrirlesara með fatlanir eða geðraskanir sem deila reynslu sinni.  Þeim fannst vanta meiri 
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æfingu í samskiptum í grunnskólanum og fara yfir þá helstu þætti sem unglingar hefðu gagn 

af því að vita eins og eins og ofbeldi á heimilum, kynlíf, fatlanir, tilfinningar og fleira, eða 

eins og Anna  orðaði svo skemmtilega: „Við lærum hérna [Borgarholtsskóli] einhvern veginn 

á að lifa einhvern veginn, svona hvernig er gott að lifa“. 

 Það kom oft fram í viðtölunum að nemendum fannst vanta tækifæri til sjálfstæðarar 

hugsunar í grunnskólunum og vinna að sameiginlegum lausnum í hópastarfi, án þess að 

kennarinn komi með svörin. Gunnar segir: „Við fengum aldrei neinn svona tíma til að segja 

sjálf okkar skoðun og finna svarið einhvern veginn sjálf saman, eins og við höfum verið að 

gera núna“.  

 Hópefli var mikilvægur hlekkur að þeirra mati, sem vantaði inn í grunnskólastarfið. 

Leiklistaræfingar eru mikið nýttar í framhaldsskólum og það var rauður þráður í gegnum 

viðtölin að það væri kennsluaðferð sem þau hefðu viljað læra í grunnskóla. Leiklistaræfingar 

virðast skapa skemmtilegar umræður inn í bekk sem og utan kennslustundar: 

 

...ekki eins er hérna [Borgarholtsskóli] þá getum við talað um nákvæmlega hvað við 

erum að fara gera. Svona tengjast í gegnum námsefnið. Við erum oft að ræða hvað 

við ætlum að gera í tímanum, hvort við fáum að fara í leiklist, og höfum alveg pínu 

áhuga á því, en í grunnskólanum þá gat maður lítið rætt saman hvað á að gera, því 

það var oftast bara spilað á spil og horft á mynd og svo bara engin verkefni.  

 

4.1.4 – Úrbótatillögur viðmælenda 

Ég spurði viðmælendur mína hvaða áherslur þeir myndu hafa í kennslunni, ef þeir myndu 

kenna lífsleikni í grunnskóla. Svörin voru álíka. Fjórir viðmælendur myndu hafa meira 

skipulag á kennslunni, þar sem bæði kennarar og nemendur eru meðvitaðir um hvers sé ætlast 

til af þeim. Í framhaldi af því nefndi meirihluti þeirra að þeir myndu haga kennslunni þannig 

að nemendur fengu að upplifa fjölbreytileika í námi og koma þannig í veg fyrir leiða hjá þeim. 

Þau sögðust öll vilja kenna lífsleikni útfrá bók og komast hjá því að nota laus blöð og hefti 

sem námsgögn. Meginhluti viðmælendanna myndi nota hópefli sem kennsluaðferð, efla 

sjálfstraust með æfingum og fjalla um málefni sem snerta ungmenni í dag: „Ég myndi bara fá 

fullt af fólki til að koma og tala við okkur um sitt líf. Fá fatlaða, geðklofa, þeir sem hafa lent í 

ýmsu. Það var svo flott að sjá þetta. Að það er allt til“. 

 Helmingurinn gæti hugsað sér að kenna leiklist og spunaæfingar í lífsleikni þar sem 

þau hafa reynslu af slíkri kennslu úr framhaldsskólakennslunni og telja hana árangursríka í 
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lífsleiknikennslu þar sem hún býður upp á óteljandi möguleika á vinnu með tilfinninga- og 

félagsþroska.  

 Tveir nefndu að þeir geta ímyndað sér að gott væri að kenna heilbrigð samskipti við 

fjölskyldu og vini. Það kom fram í helming viðtalanna að þeir myndu gera langtímaáætlun til 

að forðast óreiðu og óskipulag. Flestir töldu skynsamlegt að halda inni umræðum í bekk og 

gefa nemendum tækifæri á að tjá sig og tilfinningar sínar í jákvæðu umhverfi. Einn 

viðmælanda sá fyrir sér að hafa mikið hópastarf sem reynir á að nemendurnir vinni saman að 

lausnum á ákveðnum verkefnum og ræði það sín á milli, óháð því hvort þeir þekkist vel fyrir.  

Flestir myndu nýta það að fá gestafyrirlesara inn í bekk.  

Ljóst er að nemendur kysu að kennslunni væri hagað á annan hátt en þeir upplifðu 

hana sjálfir í grunnskóla. Nemendum fannst vera þörf á umbótum á kennsluaðferðum, 

námsgögnum og skipulagi. Skortur á fjölbreyttu kennslufyrirkomulagi er það sem kom oftast 

fyrir í viðtölunum.  

 

4.1.5 – Áhrif lífsleiknikennslunnar ekki mikil 

Fjórir viðmælendur af sex töldu sig ekki vera undir neinum áhrifum af lífsleiknikennslu 

grunnskólans í dag, hvorki jákvæðum né neikvæðum. Einn taldi sig geta nýtt sér það sem 

hann hafði lært um heilbrigð samskipti og kurteisi í daglegu lífi. Ein taldi sig nýta lífsleiknina 

í daglegu lífi á mjög jákvæðan hátt.  

Þeir nemendur sem töldu sig ekki hafa fundið fyrir miklum áhrifum af 

lífsleiknikennslu grunnskólans sögðu að námsefnið og umræður væru einhæfar og því ekkert 

nýtt undir sólinni sem þau heyrðu og tileinkuðu sér ekki það sem fram fór í tímum í miklum 

mæli. Það kom þó í ljós við nánari athugun, þrátt fyrir að fjórir viðmælendur svöruðu að þeir 

töldu sig ekki vera undir neinum áhrifum frá lífsleiknikennslunni, að kennsla í skyndihjálp, 

umræður um kynlíf og örfáar heimsóknir frá utanaðkomandi aðilum sátu í minni þeirra. Þau 

nýttu sér þá þætti á jákvæðan hátt.  

 

4.1.6 –Lítill tími og fábreytt kennslufyrirkomulag 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur upp með 40 mínútur á viku í lífsleiknikennslu á unglingastigi 

sem viðmið. Allir viðmælendur mínir fengu þær 40 mínútur á viku í lífsleiknikennslu. Tveir 

nemendur nefndu að 40 mínútur væru ekki nægilegur tími til að byrja á stórum verkefnum.  

Einn viðmælenda taldi fjórar kennslustundir væru lágmark. Kynfræðsla var eitt af því sem 

allir viðmælendurnir komu inn á. Fjórir þeirra voru jafnþreyttir á umræðum um kynfræðslu 
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eins og eineltisumræðum í bekk. Það var algengt, samkvæmt viðtölunum, að 

hjúkrunarfræðingur kæmi inn í bekk með kynfræðslu, en um kynfræðslu sá einnig 

umsjónarkennari í lífsleiknitímum.  

Það var umsjónarkennari sem sá um lífsleiknikennsluna í öllum tilfellum og enginn 

viðmælenda hafði sérstakan lífsleiknikennara. Allir töldu þeir að þeir myndu velja sérstakan 

lífsleiknikennara til að kenna lífsleikni í grunnskóla. Aðspurð um ástæðuna fyrir því að velja 

sérstakan lífsleiknikennara var sú að sá kennari hlyti að hafa meiri tíma og meiri þekkingu á 

lífsleikni og myndi þar af leiðandi skipuleggja og nýta tímana betur. Birgir sagði: „Já, ég 

hefði.. já þá hefði hann örugglega meiri tíma til að skipuleggja eitthvað svona af viti“.    

Umræðuaðferðin var mikið notuð í grunnskólunum. Að þeirra mati var þessi aðferð 

mest notuð yfir heildina litið í lífsleikni. Flestum líkaði þessi aðferð vel og höfðu ekkert  

sérstaklega út á hana að setja. Í öllum viðtölunum kom fram að kennari notaði 

umræðuaðferðina undir mismunandi kringumstæðum. Engum líkaði illa við umræðuaðferðina 

og sumir töldu hana fína leið til að ræða um ýmis málefni.  

Nemendur upplifðu flestir kennsluaðferðir í tímunum fábreyttar. Umræðuaðferðin var 

algengasta kennsluaðferðin að mati nemendanna, sem fyrr segir, en endrum og sinnum voru 

einnig aðrar aðferðir notaðar eins og gestafyrirlesarar og vettvangsferðir.  Mikill hluti af 

skólaárinu fór í að ræða saman um einelti, leysa verkefni af blöðum, spila á spil og horfa á 

myndir.  

Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir töldu aðra bekkjarfélaga sína í 

grunnskóla vera sömu skoðunar og þeir sjálfir, var í fjórum tilvikum svarað játandi. Þeim 

fannst bekkurinn vera sama sinnis hvað varðar lífsleiknikennsluna. Einn nemandinn taldi sig 

vera í miklum minnihlutahóp að finnast lífsleiknin ekki alslæm og ein nefndi að flestir væru 

sammála henni að lífsleiknin væri gagnleg. Helmingurinn sagði í viðtölunum að stundum 

voru lífsleiknitímarnir nýttir í að fara yfir ólokin verkefni eða heimanám. 

 Viðmælendur mínir hrósuðu oft á tíðum lífsleiknikennslunni í framhaldsskólanum og 

fannst mér það vera eitt af þessum atriðum sem er gjarnan lýst sem rauðum þræði. Ég velti því 

fyrir mér hvort viðmælendurnir sjái lífsleiknikennsluna í grunnskólanum á neikvæðari hátt 

fyrir vikið, þar sem samanburðakennslan er mjög öflug. Þau nefndu gagnsemina í lífsleikni í 

framhaldsskólum og að þeim líkaði hún mjög vel. Það gæti haft áhrif á það hvernig þau líta á 

lífsleiknikennslu í grunnskóla.  

 

4.1.7. - Rödd hinna sem ekki fylgdu rauða þræðinum 
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Í gegnum viðtölin tók ég eftir nokkrum atriðum sem mér finnst vert að benda á. Atriðin komu 

ekki oft fyrir í viðtölunum og get ég því ekki flokkað þau sem þemu, eða rauðan þráð í 

gegnum heildina.  

 Í einu viðtalanna, við nemanda sem aldrei hafði sama kennarann í lífsleikni á 

unglingastigi, kom í ljós að upplifun hans á lífsleikni fór eftir kennaranum sjálfum. Hann 

talaði um mikilvægi þess að hafa góðan kennara sem hefur áhuga á því sem hann er að kenna. 

Þegar hann fékk inn nýjan kennara breyttust lífsleiknitímar bekkjarins til muna. Hann taldi sig 

finna mikinn mun á árangri og áhuga samnemenda sinna á lífsleikni eftir því hvaða kennari 

kenndi fagið.  

 Það var einn viðmælanda minna sem talaði mikið um tímaskort í lífsleiknikennslu 

og hann kom með sterk rök fyrir því hvers vegna lífsleiknikennslan í grunnskólanum hafi 

verið svo árangurslítil. Hann bar tímamismuninn saman og nefndi að það væri ekki 

„fræðilegur möguleiki“ að koma inn öllu efninu og framkvæma allt sem framkvæmt er í 

framhaldskóla, í grunnskólanum, að sökum tímaskorts. Hann sagði: „það er náttúrulega 

munur að fara úr 40 mínútum í 3 sinnum 80 mínútna tíma. Það segir sig bara sjálft“. 

 Síðasti punkturinn sem ég veitti athygli kom frá viðmælenda sem hafði 

stærðfræðikennara sem lífsleiknikennara. Honum fannst mikið vanta í lífsleiknikennslu í 

grunnskóla og taldi það vera hluta til vegna lítillar þjálfunar og vöntunar á markvissri eflingu 

tilfinningaþroska. Hann nefndi að kennarinn „vissi ekkert mikið um svona tilfinninga tengt.“ 

Hann átti erfitt með að koma efninu í lífsleikni frá sér, en var samt sem áður afbragðs 

stærðfræðikennari, „enda er hann stærðfræðikennari af ástæðu“.  
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5. – Ályktanir og umræða 
Í þessum kafla mun ég bera niðurstöður rannsóknar minnar saman við fræðilega efnið sem 

kynnt var í 2. kafla. Einkum mun ég einblína á niðurstöður úr rannsóknum Aldísar 

Yngvadóttur, Ingibjargar Jóhannsdóttur, Guðbjargar Leifsdóttur og Sverris Haraldssonar. Þær 

rannsóknir eru sambærilegastar minni rannsókn. Ég mun benda á atriði sem eru sambærileg 

þeim atriðum sem áður hafa komið fram í ritgerðinni ásamt öðrum atriðum sem stangast á við 

fyrri rannsóknir eða hafa ekki komið þar fram. 

 

5.1 – Gagnslaus kennsla  

Viðmælendur mínir upplifðu óskipulag í tímum og meirihluti þeirra nefndi að hugsanleg 

ástæða gæti verið að ekki sé unnið markvisst eftir langtímaáætlun eða markmiðum sem bera 

árangur í kennslu. Kennararnir unnu ekki markvisst með, samkvæmt viðmælendum mínum, 

málefni líðandi stundar, eða höfðu skipulagða og mótaða stefnu í lífsleikni.  

Niðurstöður allra fyrri rannsókna sýna að ekki er unnið, á heildina litið, að markvissri 

langtímaáætlun í lífsleikni í grunnskólum. Í niðurstöðum rannsóknar Aldísar Ingvadóttur segir 

að minnihluti skólanna sem rannsakaðir voru geri lífsleikniáætlun eins og mælst er til í 

Aðalnámskrá grunnskóla, þrátt fyrir að vitneskjan um mikilvægi hennar sé til staðar. Það 

vekur athygli í rannsókn Ingibjargar að í einungis 20% skólanna hafði verið gerð 

lífsleikniáætlun eins og mælt er  með. Lífsleikni áætlun var því ekki gerð í 75% skólanna. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknar minnar þar sem nemendur upplifa 

skipulagsleysi í tímum og meirihluta viðmælenda fannst vanta lífsleikniáætlun og markmið 

með tímunum.  

En til þess að markviss kennsla eigi sér stað eru ákveðin atriði sem þarf að hafa 

ofarlega í huga. Samkvæmt Handbók í lífsleikni (2004) skiptir miklu máli fyrir kennara að 

tengja námsefnið málum málanna. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því hvað er að gerast 

í lífi nemenda og umhverfi þeirra. Það er nauðsyn að skólar hafi vel skipulagða og mótaða 

stefnu þegar kenna eigi lífsleikni og að kennarar séu meðvitaðir um mikilvægi hennar í 

skólastarfi.  

 Rannsókn Aldísar og Ingibjargar ber saman við rannsókn mína þar sem kemur fram að 

Aðalnámskrá grunnskóla sé ekki notuð að leiðarljósi í kennslu og markmið ekki útfærð 

ítarlega. 19 skólar í rannsókn Aldísar höfðu ekki næga innsýn inn í Aðalnámskrá grunnskóla 

til að geta svarað spurningum tengt henni. Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að í fimm 



36 
 

tilfellum af sex voru tímarnir án sjáanlegra markmiða. Tveir nemendur bentu á að ekki væri 

unnið út frá skólanámskrá grunnskólans.  

 Í rannsókn Ingibjargar kom meðal annars í ljós, að lífsleikni er óslípuð námsgrein og 

frekar ný á nálinni í íslensku samfélagi og töldu kennarar að nemendur upplifðu markmiðin 

óljós í kennslunni, nemendur voru óvissir hvers var ætlast til af þeim og sumir töldu 

skipulagsleysi ríkja í kennslustundum. Viðmælendur mínir upplifðu lífsleiknikennsluna að 

miklum hluta eins og lýst er í rannsókn Ingibjargar.  

Kennarar og skólastjórnendur í rannsókn Aldísar virðast almennt sammála um 

nauðsyn þess að skólar geri lífsleikniáætlun ef marka má svörin (88% svarenda). Þrátt fyrir 

þessa afgerandi afstöðu kom í ljós í símaviðtölum að lífsleikniáætlun hafði einungis verið 

gerð í 12 skólum af 61. Nemendur rannsóknar minnar höfðu sama viðhorf til 

lífsleikniáætlunar og stuðning við greinina, þeir töldu mjög mikilvægt að vinna eftir áætlun, 

en sáu að í raun var ekki verið að vinna eftir neinni slíkri.   

 

5.2 – Vantar heildstætt námsefni 

Þegar sjónum var beint að því námsefni sem tiltækt er í lífsleikni í rannsókn Ingibjargar 

Jóhannsdóttur sögðust 11% mjög ósammála fullyrðingunni um að námsefnið væri gott. Það er 

að segja,  kennurum fannst í miklum meirihluta að námsefnið væri frekar ófullnægjandi. Það 

kemur heim og saman við upplifun viðmælenda minna. Þeir kennarar sem kenndu þeim 

notuðu heimatilbúin hefti, spil, sjónvarpsefni og annað.  

Í rannsókn Aldísar voru 23 titlar af námsbókum nefndir á unglingastigi. Í niðurstöðum 

Guðbjargar voru 56 mismunandi titlar námsefnis notaðir við lífsleiknikennsluna. Það kemur á 

óvart, en niðurstöður mínar sýna að engin bók var notuð og því var tilbúið námsefni sem gefið 

er út af Námsgagnastofnun ekki notað. Það má sjá að það er mikið námsefni í boði fyrir 

kennara í lífsleikni, en allir viðmælendur mínir fengu heimatilbúið námsefni frá kennara. 

 

5.3 - Lífsleikni í grunnskólum langt á eftir framhaldskólum  

Í rannsókn Sverris Haraldssonar um lífsleiknikennslu í framhaldskólum má sjá ólíkt 

kennslufyrirkomulag. Niðurstöður Sverris segja til um fjölbreytileika kennsluaðferða og 

námsefnis. Þegar námsefnið er skoðað í framhaldskólum kom í ljós að í flestum tilvikum var 

notuð kennslubókin Leikur að lifa, (2006) eftir Guðrúnu Ragnarsdóttur og Margréti 

Guðmundsdóttur. Viðmælendur mínir voru mjög ánægðir með lífsleiknikennslu í 
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framhaldskólanum og töldu flestir bókina vera það sem gefur heildstæða sýn á námsefnið og 

mikilvægt tæki í kennslunni.  

Kennsluaðferðir sem notaðar eru í framhaldskólunum voru mjög fjölbreyttar. 

Nemendur sóttu sér fróðleik mikið til sjálfir enda eru markmið kennarana að gera nemendur 

sem mest sjálfbjarga. Reynsla viðmælanda minna var svipuð og kemur þarna fram. Nemendur 

hrósuðu lífsleiknikennslunni og nokkrir nefndu mikilvægi sjálfstæðrar hugsunar og að fá 

tækifæri að leita lausna sjálfir og í hóp.  

Það voru sett skýr markmið og langtímaáætlanir í lífsleiknikennslu í framhaldskólum  

og markmiðin beindust annars vegar mikið að því að styrkja nemandann sem einstakling og 

námsmann, styrkja hann í heilbrigðum lífsstíl og auka samkennd og víkka sjónina á ábyrgð 

hvers einstaklings. Samfélagsleg kynning, félagsleg færni og siðferðiskennd var einnig mjög 

stór þáttur í lífsleiknikennslu framhaldsskólana samkvæmt Sverri ásamt sjálfsmynd og 

tilfinningum. Allir þessir þættir komu upp í viðtölum mínum og upplifðu þeir árangursríka 

kennslu þar sem þeir upplifðu mikinn styrk í því að fá að koma fram og segja skoðanir sínar. 

Þeim fannst mörgum sjóndeildarhringurinn víkka við námið í lífsleikni.  

 

5.4 - Úrbótatillögur viðmælenda 

Í rannsókn Aldísar kemur fram að 32 skólar af 61 skólum, eða helmingur skólanna sem tóku 

þátt í rannsókninni styðjast við Olweusaráætlun gegn einelti. Viðmælendur mínir upplifðu 

allir sex mikla og síendurtekna eineltisumræðu. Í djúpviðtölum í rannsókn Aldísar nefndu 

báðir viðmælendur hennar að nemendur gengju á eftir því að það væru haldnir bekkjarfundir í 

tengslum við Olweus áætlunina. Þeir vildu ekki missa af þeim. Í sömu rannsókn telja kennarar 

að lífsleikni kæmi að gagni í baráttu gegn einelti. Það er ekki í takt við rannsókn mína.  

Hér má sjá algjöra andstæðu við rannsóknir mínar. Fimm viðmælenda minna upplifðu 

umræðutíma um einelti á neikvæðan hátt og sáu ekki tilgang með endurteknum umræðum um 

sama viðfangsefnið. Þeir upplifðu leiða í kjölfar eineltisumræðna og höfðu ekki áhuga á að 

taka þátt í þeim nema að takmörkuðu leyti. Samkvæmt rannsókn Aldísar voru kennsluaðferðir 

sem beitt var umræður, skrifleg verkefni og fyrirlestrar. Í viðtölum mínum má sjá að umræður 

voru mikið notað ásamt verkefni á blöðum.  

Þátttakendur í rannsókn Aldísar sögðu að á unglingastigi vanti meiri áherslu á lífið, 

fjármál, fjölskyldumál, siðgæði og markvissari umfjöllun um virðingu fyrir öðru fólki. Þetta 

eru atriði sem viðmælendur mínir fóru á mis við og töldu vanta inn í kennsluna. Fimm af sex 
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viðmælendum mínum fengu ekki markvissa kennslu í fjármálum og töluðu þau flest um að 

það vantaði meiri áherslu á fjölskyldumál, tilfinningar og lífið sjálft.  

Báðir viðmælendur Aldísar í djúpviðtölunum telja að viðhorf nemenda til lífsleikni sé 

jákvætt og að þeir sjái langflestir tilgang með lífsleikninámi. Samkvæmt mínum rannsóknum 

er þetta ekki upplifun nemenda. Meirihluti viðmælenda minna sáu lítinn sem engan tilgang í 

kennslunni og töldu þetta ekki skila þeim neinum árangri. Viðhorfið var ágætt. Þeim leið 

ágætlega með það að fá að spila á spil og horfa á afþreyingarefni, en til lengdar var kennslan 

tilbreytingarlaus. 

 Umræður í bekk, eða umræðuaðferðin, er kennsluaðferð í lífsleikni sem hefur lengi 

verið notuð. Í rannsókn Aldísar töldu 66% kennara þessa kennsluaðferð höfða mjög mikið til 

nemenda og í rannsókn Guðbjargar Leifsdóttur var einnig tekið fram að langalgengustu 

kennsluaðferðir í lífsleikni eru umræður í bekk. Í viðtölum mínum upplifa nemendur umræður 

í bekk algengustu aðferðina og reynsla allra viðmælenda mína var svipuð í tengslum við hana. 

Kennarar sem kenndu þeim nemendum notuðust allir í nokkuð miklu mæli, við 

umræðuaðferðina.  

Rannsókn eftir Jóhönnu Guðmundsdóttir sem byggir á viðtölum við lífsleiknikennara á 

umræðuaðferðinni gefur til kynna að umræðuaðferðin sé vannýtt sem kennsluaðferð í 

grunnskólunum og kennarar upplifi mikinn vanmátt gagnvart aðferðinni. Það þarf góða 

innsýn inn í aðferðina til að sinna henni markvisst. Aðferðin stuðlar að auknu lýðræði og 

gagnrýninni hugsun nemenda sem gerir þá um leið í stakk búna til að takast á við flókið líf í 

fjölmenningarlegu lýðræðissamfélagi. Flestir viðmælendur mínir upplifðu umræðuaðferðina 

sem ágæta kennsluaðferð og það var mikið notast við þessa aðferð.   

Allir viðmælendur mínir myndu kjósa sérstakan lífsleiknikennara með sérmenntun til 

að kenna lífsleikni ef þeir fengju að ráða og nefndu þeir helst þær ástæður að þeir kennarar 

myndu ef til vill hafa meiri þekkingu á efninu og áhuga til að skila því til nemenda. Allir 

viðmælendur mínir sögðu að umsjónarkennari kenndi þeim lífsleikni og það ber saman við 

niðurstöður Aldísar, Ingibjargar og Guðbjargar þar sem fram kemur að í grunnskólum er 

algengast að umsjónarkennarar annist lífsleiknikennslu. Í djúpviðtölum kom fram að í þeim 

tilfellum þar sem sérstakur lífsleiknikennari var ráðin til starfa hafi það gengið mjög vel. 

Viðmælendur mínir telja að ef sérstakur lífsleiknikennari hefði kennt þeim myndi kennslan 

ganga mun betur.  

 

5.5 - Áhrif lífsleiknikennslunnar ekki mikil 
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Í lokamarkmiðum fyrir lífsleikni í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 kemur fram að 

nemandi eigi að vera meðvitaður um hvernig tilfinningarnar hafi áhrif á hegðun og öll hans 

samskipti. Það eru einnig gerðar þær kröfur að nemandi geti ræktað með sér samkennd, 

samhygð, og virðingu fyrir öðrum skoðunum og lífsgildum. Hann á einnig að geta gefið af sér 

í samskiptum við einstaklinga algjörlega óháð umhverfi. Hann á að öðlast færni í tjáskiptum 

og styrkjastþannig í að tjá skoðanir sínar, tilfinningar og standa með þeim. Hann á að vera 

meðvitaður um hlutverk fjölskyldunnar, sýna frumkvæði í að rækta til að mynda gagnrýna 

hugsun, rökrænt mat og kjark til að leysa verkefni daglegs lífs. 

Í viðtölum mínum við viðmælendur mína kom annað á daginn. Nemendur töluðu um 

að þeirra reynsla var sú að þeir stóðu uppi með lítið í hafurtaskinu eftir lífsleikni í 10. bekk. 

Fimm viðmælendur nefndu að ekki var farið í talað mál og framsögn, virka tjáningu og 

sjálfstæða hugsun eða gerðar neinar kröfur um að standa með skoðunum sínum eða leysa 

verkefni á sjálfstæðan hátt. Þarna stangast á margir þættir sem sýnir að nemendur nema ekki 

það sem á að nema samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur upplifðu lítinn árangur í 

lífsleiknikennslu sem að þeirra mati stafaði oft af þekkingar- og áhugaleysi kennara og 

nemenda. Það tengist ef til vill þeirri staðreynd að einungis 36% kennara sagðist hafa sótt 

símenntunarnámskeið í lífsleikni síðastliðin tvö ár.  

 

5.6 – Lítill tími og fábreytt kennslufyrirkomulag  

Það kom fram í rannsókn Aldísar og einnig rannsókn Guðbjargar Leifsdóttur (2006) að 

langalgengast var að kennd væri ein stund (40 mínútur) í viku í hverjum árgangi.  Þetta kemur 

heim og saman við niðurstöður rannsókna minna, allir viðmælendur mínir fengu eina 

kennslustund á viku í lífsleiknikennslu. Þar segir einnig að yfir helmingur kennaranna sem 

svöruðu voru ekki með sérstakan umsjónartíma og sérstakan lífsleiknitíma. Þeir notuðu 

lífsleiknitíma sem umsjónartíma. Helmingur viðmælenda minna hafði reynslu af því að 

lífsleiknitímarnir voru notaðir í að fara yfir ókláruð verkefni og önnur viðfangsefni en 

lífsleikni. Í djúpviðtölum sem Aldís tók við kennara og skólastjóra kemur fram að tímaskortur 

sé einna helst vandamálið þegar á að kenna markvissa lífsleiknikennslu. Að þeirra sögn er 

ekki hægt að koma því efni inn sem áætlað er á einum tíma á viku. Í rannsókn minni má finna 

sömu niðurstöður. Nemendur upplifa tímaskort og meirihluti viðmælenda minna fannst 40 

mínútur á viku ekki nóg til að framkvæma allt sem á að framkvæma. 

 Vægi lífsleikninnar er ein kennslustund á viku samkvæmt viðmiðunarstundaskrá 

Aðalnámskrár grunnskóla. Það er lágmarkstímafjöldi og er það undir skólastjórnendum komið 
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hvort þeir nýta sér það að bæta við kennslustundum í greininni. Þrátt fyrir að tekið sé fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla að 40 mínutur sé lágmarkstímafjöldi leiddi rannsókn mín það í ljós 

að skólastjórnendur nýta sér það ekki að bæta við kennslustundum. 

 Menntamálaráðuneytið gerði könnun árið 2008 sem fjallar um kennsluaðferðir í 

lífsleikni og kom þar fram að lífsleiknikennsla í grunnskólum er afar fjölbreytt og aðferðir 

sem notaðar eru til að kenna hana eru margbreytilegar. Töluvert var um vettvangsferðir, 

kynningar og gestafyrirlesara ásamt mörgum öðrum kennsluaðferðum í bland. Samkvæmt 

þeirri rannsókn bendir allt til að almenn ánægja ríki innan skóla þar sem lífsleikni er kennd. 

Ofangreind rannsókn stangast mjög á við niðurstöður úr viðtölum mínum. Nemendur upplifðu 

síður en svo margbreytileika námsefnis og þeir nefndu vöntun á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum.  

 

5.7 - Nýting kennslustundar 

Einn viðmælandi Aldísar í rannsókn hennar segir: „Mín tilfinning er að þessi tímar séu ekki 

nýttir sem skyldi og menn beri ekki nógu mikla virðingu fyrir lífsleikni.“ Þetta er sama 

tilfinning og ég fékk þegar ég talaði við viðmælendur mína. Þeim fannst hvorki kennarar né 

nemendur nýta tímana vel og það má túlka niðurstöður þannig að ekki var borin nóg virðing 

fyrir tímunum. Þá vitna ég í nemenda sem sagði að lífsleikni væri tími til að sofa  og annar 

nefndi að hann upplifði hangs í tímum.  

Það má finna samsömun á milli þess sem tveir viðmælendur Aldísar sögðu í 

djúpviðtölum og þess sem viðtöl mín leiddu í ljós. Viðmælendur Aldísar upplifðu lífsleiknina 

eins konar ruslakistu fyrir afganga og að námsgreinin hafi orðið örlítið „afgangs“. Nemendur 

sem ég talaði við lýstu reynslu sinni á þann hátt að engin markviss kennsla hafi átt sér stað og 

tímarnir væru oft óskipulagðir og stjórnlausir. Kennurum sem tóku þátt í rannsókn Aldísar 

fannst vera þörf á að efla fræðslu og menntun kennara í lífsleikni og þeir nefndu einnig að gott 

væri að fá inn fleiri fagaðila eða sérfræðinga sem kæmu að kennslunni. Þessar niðurstöður eru 

í takt við niðurstöður mínar. Nemendur upplifðu kennara sína oft áhugalausa og ekki með 

nægilega mikla þekkingu á efninu, þar sem sömu kennsluaðferðir voru notaðar meirihluta 

skólaársins og tilbreytingarlausa kennslu. 

 

5.8 - Ályktanir og vangaveltur mínar 

Eftir að hafa skoðað niðurstöður mínar og borið þær saman við niðurstöður úr fyrri 

rannsóknum þá velti ég fyrir mér nokkrum atriðum. Það eru flestir sem upplifa óskipulag í 
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kennslunni og það virðist ekki vera nein sjáanleg markmið með henni. Hver er það sem á að 

taka ábyrgð á því? Kennararnir virðist vera fyrsta svar mitt, en við nánari athugun sé ég að oft 

á tíðum eru kennarnir ekki að hlaupa undan ábyrgð, heldur hafa þeir einfaldlega ekki tíma til 

að koma efninu frá sér. Aðalnámskrá setur upp mikilvæg markmið sem er ef til vill erfitt fyrir 

kennarann að uppfylla sakir tímaskorts.  

Það virðist vera sem svo að námsefni sem notað er í grunnskólum sé ábótavant. Mér 

segir svo hugur eftir að hafa lesið rannsóknir þar sem bent er á aragrúa af námsefni, að nýting 

námsbóka sé það sem er ábótavant fremur en námsefnið sjálft. Kannski eru kennarar feimnir 

við að prófa sig áfram í kennslu með nýju námsefni og blanda saman námsefni sem þegar er 

til? Sú spurning leiðir mig að næsta atriði þar sem ég velti vöngum yfir því hvort  það væri 

hentugri lausn að hafa sérstakan lífsleiknikennara við störf í skólum í stað þess að 

umsjónakennari kenni hana. Lífsleiknikennari myndi að öllum líkindum hafa meiri metnað og 

áhuga á að undirbúa kennsluna með góðu námsefni og setja sér skýr markmið út frá 

Aðalnámskrá grunnskóla. Það er ekki algilt að svo yrði. En þetta er punktur sem ég tel vera 

gott að athuga nánar.  

Það var mjög margt áhugavert sem kom fram í rannsókn minni sem gaman væri að 

skoða nánar. Umræðuaðferðin var mikið notuð í kennslunni og voru allir viðmælendur 

sammála um að sú aðferð var ekki slæm aðferð, en efnið sjálft sem rætt var í umræðutímum 

kveikti ekki áhuga þeirra. Umræðuaðferðin hefur verið notuð mikið hér á landi samkvæmt 

fyrrnefndum rannsóknum og því vakna upp spurningar hjá mér hvort kennarar noti hana á 

árangursríkan hátt. Eru kennarar að leyfa nemendum að tjá sig og hafa sjálfstæða hugsun í 

umræðutímum, eða eru þeir sem tala og nemendur hlusta? Það er augljóst að það vantar 

eitthvað upp á til að halda áhuga nemenda. Síendurtekin umræða um afmarkað málefni virðist 

vera allsráðandi í lífsleiknikennslu. Ef til vill vantar upp á fjölbreytnina svo umræðuaðferðin 

skili sér til nemenda. Einnig kom fram í einni af fyrri rannsóknum að kennarar upplifa 

vanmáttarkennd gagnvart umræðuaðferðinni. Þá spyr ég mig að því hvort þarna liggi skortur á 

þekkingu og símenntun kennara svo hægt sé að vinna með aðferðina á árangursríkan hátt. 

Það virðist vera langt bilið á milli lífsleiknikennslu grunnskólans annarsvegar og 

framhaldsskólans hins vegar. Það var áhugavert að sjá þá þætti sem komu mest við sögu í 

samanburði skólanna. En fyrst má nefna tímamismun. Ég velti því fyrir mér hvort rót vandans 

megi finna á toppnum. Það er að segja, að viðmiðunarstundarskrá sem gefin er út af 

Menntamálaráðuneytinu setji tímamörkin of þröng fyrir grunnskólann.  

Mér leikur forvitni á að vita hvort að lífsleiknikennsla úti á landi sé frábrugðin þeirri 

lífsleikni sem kennd er á höfuðborgarsvæðinu. Í rannsókn minni tók ég viðtal við einn 
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viðmælenda sem bjó út á landi og svör hans voru á margan hátt mjög ólík svörum hinna 

viðmælenda minna. Þar var unnið mjög heildstætt í lífsleiknikennslu, námsefnið var gott og 

sýnileg markmið með tímunum. Það væri gaman að skoða þetta nánar með stærra úrtaki.  
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6. - Lokaorð 

Þegar ég ákvað að gera rannsókn þessa var ég með ákveðnar hugmyndir og kenningar á lofti 

varðandi lífsleiknikennslu. Ég hafði sjálf verið að kenna  lífsleikni sem sérstakur 

lífsleiknikennari tvo vetur í grunnskóla og hafði myndað mér ákveðna skoðun á greininni. Ég 

þurfti því að gleypa sumt ofan í mig sem ég hafði haldið fram en annað styrkti skoðun mína. 

Til að nemendur upplifi árangur í lífsleiknikennslu og nái markmiðum sem Aðalnámskrá setur 

fyrir þurfa skólastjórnendur og kennarar að nýta tímann vel. Ég hef ávallt verið mjög hlynnt 

lífsleiknikennslu í grunnskólum og jafnvel talið greinina jafn mikilvæga fyrir unga 

einstaklinga og íslensku og stærðfræði. Eftir þessa rannsóknarvinnu er ég ennþá hlynntari því 

að auka vægi greinarinnar innan skólakerfisins og sá ég í niðurstöðum mínum gríðarlegt 

mikilvægi þess fyrir unglinga að hafa sterka sjálfsmynd og sjálfsþekkingu.  

 Lærdómurinn er ef til vill sá að ef unnið sé markvisst með lífsleiknikennsluna í 

grunnskólum, mun hún skila sér á mjög jákvæðan hátt til nemenda og geta þeir nýtt sér leikni 

til lífs í daglegu amstri. Hér skiptir mestu máli að nemendur upplifi tilgang með greininni, að 

kennari nái að kveikja áhuga nemenda og skólastjórnendur gefi greininni meira svigrúm í 

skólanámskrá til að hægt sé að ná tilætluðum árangri. Það er einnig afar athugunarvert að 

kennarar upplifi kennsluna á ólíkan hátt miðað við upplifun nemenda. Mér finnst mjög gott að 

hafa rannsakað upplifun nemenda í lífsleiknikennslu en ekki kennara eins og ég lagði fyrst 

upp með. Mér finnst áhugavert að sjá að upplifun þeirra á ýmsum sviðum stangast á og víða 

má finna mótsagnir. Nemendur upplifðu tilbreytingarleysi og tímaskort í tímum og það held 

ég að sé mikilvægt atriði sem vert er að skoða nánar.  

 Rannsóknarniðurstöðum mínum svipar mjög til fyrri rannsókna en það sem skar sig 

út var helst skortur á mismunandi kennsluaðferðum. Kennarar í fyrri rannsóknum töldu að 

nemendur upplifðu fjölbreytta kennsluhætti en i ljós kom að því var öfugt farið. 

Eineltisumræða virðist vera viðhöfð í of miklum mæli og minna er um vettvangsferðir og 

gestafyrirlesara en hinar rannsóknirnar segja til um. Þess má geta að áhrif 

lífsleiknikennslunnar á nemendur voru ekki eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á.  
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