
Útdráttur  

 

Einu barni af hverjum átta í grunnskóla líður ekki vel. Þegar tekið er tillit til lakari námsárangurs, 

aukinnar truflunar í tímum og jafnvel enn alvarlegri afleiðinga eins og þunglyndi og sjálfsvíga, þá 

er ljóst að skóli sem hlúir með markvissum hætti að vellíðan barna stuðlar ekki bara að betri skóla 

heldur að betra samfélagi. 

 

Fyrri hluti þessarar ritgerðar fjallar um vellíðan sem hér er skilgreind sem að líða vel og virka vel í 

samfélaginu. Fjallað er um rannsóknir á vellíðan barna og skoðaðir þættir sem sýnt hefur verið að 

stuðli að aukinni vellíðan. Sérstaklega er skoðað hlutverk heilbrigðrar sjálfsmyndar, heilsu 

(andlegrar og líkamlegrar) og samskipta sem lykilþátta í vellíðan barna. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar er horft nánar til grunnskólans og hugað að því hvernig hann getur, innan síns 

starfsramma, hlúð að vellíðan nemenda.  
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1 Inngangur 

Í starfi mínu sem kennari hef ég tekið eftir því hvað líðan nemenda skiptir miklu máli og hvað 

hvatning og jákvætt viðhorf hefur mikil áhrif á það hvernig nemandanum gengur að læra. Það 

hafa komið til mín nemendur sem hafa ekki haft neitt sjálfstraust og hafa talið sig einskis nýtir. 

Við það að horfa alltaf á kosti nemandans og hvetja hann áfram, þá hef ég tekið eftir breytingum 

á börnunum. Þau byrja að fá sjálfstraust og í gegnum það verða þau ánægðari og glaðari. Það 

leiðir síðan til þess að þau fara að vinna betur og ná betri árangri. Ég ætla að skoða þetta í 

fræðilegu samhengi í þessari ritgerð og er hamingja nemenda til umfjöllunar.   

 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar fjalla ég um vellíðan. Hvað er vellíðan? Hvernig er hún mæld? Hvaða 

þættir stuðla að aukinni vellíðan? Þar verða teknir fyrir ákveðnir þættir sem sýnt hafa að auki 

vellíðan. Sérstaklega verður litið til heilbrigðrar sjálfsmyndar, heilsu og samskipta sem lykilþátta í 

vellíðan barna. Í síðari hluta ritgerðarinnar einblíni ég á skólann og huga að því hvernig hann 

getur, innan síns starfsramma, aukið vellíðan nemenda.  

 

Þetta kort sýnir hvernig uppbygging ritgerðarinnar er:  
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Mynd 1: Uppbygging ritgerðarinnar 
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2 Líðan barna í grunnskólum á Íslandi 

Í þessum kafla fjalla ég um vellíðan barna í grunnskólanum út frá fræðilegu sjónarmiði. Ég tel að 

markmið menntunar eigi að vera að hjálpa börnum að vera hamingjusöm. Umboðsmaður barna 

gerði könnun á líðan barna árið 2010, en þar sagði meðal annars:  

Þrátt fyrir að meirihluta nemenda líði almennt vel þá eru um 10 – 15% nemenda sem líður 

ekki vel, hvort sem spurt er um málefni skólans eða fjölskyldunnar. Þetta hlutfall er 

nokkuð gegnumgangandi í svörunum (Umboðsmaður barna, 2010). 

 

Þetta þýðir að einu af hverjum átta börnum líður ekki vel. Þunglyndi er ein birtingarmynd 

vanlíðunar og getur leitt til lakari námsárangurs (Landlæknir, 2011). Þegar tekið er tillit til lakari 

námsárangurs, aukinnar truflunar í tímum og jafnvel enn alvarlegri afleiðinga eins og sjálfsvíga, þá 

er ljóst að virkari og ábyrgari uppbygging á vellíðan barna getur haft gríðarlega jákvæð áhrif, ekki 

bara í skólanum heldur í samfélaginu öllu. Könnun umboðsmanns sýndi að einkenni 

vanlíðunarinnar voru margs konar:  

 

12% nemenda segjast stundum eða oft sleppa einhverju skemmtilegu vegna þess að þeim 

líði illa. 15% nemenda segjast stundum eða oft finnast enginn vilja vera vinur sinn, 17% 

nemenda segjast stundum eða oft vera einmana. 8% nemenda segjast aldrei eða sjaldan 

finnast skemmtilegt að hitta hina krakkana. 15% nemenda segjast stundum eða oft langa 

að rífast við einhvern. 15% nemenda segjast aldrei eða sjaldan gera eitthvað skemmtilegt 

með fjölskyldunni. 9% nemenda segja að foreldrar sínir rífist stundum eða oft. 13% 

nemenda segjast aldrei eða sjaldan hlakka til einhvers (Umboðsmaður barna, 2010).  

 

Það er mikilvægt fyrir samfélag að þar sé hamingjusamt fólk. Nærvera góðs fólks sem styður 

mann er mikilvæg fyrir alla. Við þurfum á því að halda til að samfélagið virki vel og að allir séu 

meðvitaðir um sitt hlutverk í því. Hver einstaklingur skiptir máli og vanlíðan eins getur haft mikil 

áhrif á marga. Við viljum samfélag þar sem vel er hugsað um alla. Þess vegna er hamingja 

einstaklingsins mikilvæg fyrir samfélagið og skólinn á að vinna að því að kenna nemendum 
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aðferðir, sem hjálpa þeim til að finna hamingjuna. Skólinn getur unnið að því að koma í veg fyrir 

að börn verði þunglynd og kvíðin. Ef við viljum byggja skólastarfið á því að öllum líði sem best í 

skólanum, þarf að byggja upp kærleika og bræðralag, innri styrk og gildi hjá börnum (Layard, 

2007, 8-9).  

2.1 Hvað er vellíðan?  

Einn helsti fræðilegi grunnur þessarar ritgerðar er byggður á verkum dr. Felicia Huppert, sem er 

prófessor við Darwin háskólann í Cambridge og yfimaður „The Well-being Institute.“ Hún er 

leiðandi fræðimaður í vellíðan og hefur gefið út fjölda rita um efnið. Hupp ert hefur sett fram 

hugmyndir sem kanna bestu leiðir til vellíðunar. Vinna hennar byggir á nýjustu rannsóknum í 

sálfræði, lífeindafræði, félagsfræði, hagfræði og friðarrannsóknum. Framlög koma frá sumum af 

fremstu vísindamönnum heims, sérfræðingum og stefnumótandi ráðgjöfum (The Well-being 

Institute, 2011). 

 

Mynd 2: Fræðilegur grunnur Well-being Institute og notkunarmöguleikar.  

 

Með vellíðan er átt við jákvæða og sjálfbæra eiginleika sem gera fólki og stofnunum kleift að 

þrífast og blómstra. Stofnunin er tileinkuð framþróun vísinda, skilningi á líðan og því að sækja 

þessa nýju þekkingu til að hjálpa fólki og stofnunum að auka möguleika sína (The Well-being 

Institute, 2011). 

 

Ég hef ákveðið að styðjast við skilgreiningu Hupperts á vellíðan sem er eftirfarandi: „Stöðug 

vellíðan er að líða vel og virka vel í samfélaginu“ (Huppert, 2007, 10). Þarna er horft til tveggja 

atriða: annars vegar að manneskjunni líði vel með sjálfa sig, en einnig að hún virki í samfélaginu 
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og í þessu tilfelli í skólanum. Geðheilsa er bæði andlegt og félagslegt fyrirbæri. Góð geðheilsa er 

hluti af því að vera heilbrigður. Það er sýn á jákvæða sjálfsmynd og félagsleg samskipti. Bæði eru 

mikilvæg til að takast á við daglegt líf.  

2.2 Hvernig líður fólki vel?  

Grunnþættir vellíðunar eru heilbrigð sjálfsmynd, heilsa og samskipti við annað fólk. Samkvæmt 

Huppert (2007, 13) þá geta eftirfarandi þættir hjálpað fólki að líða vel:  

 

Hegðun: Góðir siðir, regluleg hreyfing, vera góður við aðra. 

Skilvirkni: Hugsa jákvætt, njóta augnabliksins. Trúa á breytingar.  

Hvatning: Láta hluti gerast, taka þátt í hlutum sem skipta máli, áhugi. 

 

Huppert telur enn fremur skipta máli að líta hluti jákvæðum augum, sjá björtu hliðina á hlutum og 

að njóta stundarinnar. Það, að gefa sér tíma til að njóta hlutanna í kringum sig og finna og upplifa 

fegurðina í náttúrunni, er mikilvægt. Að gleðjast yfir mannlífinu í kringum okkur er einnig mjög 

gott fyrir sálina og vellíðan. Þetta er partur af hugleiðslu um hluti sem skipta máli.  

 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO (1993) gaf út skýrslu þar sem farið var yfir hvaða þættir það 

væru sem byggja upp það sem þeir kalla andlega hæfni, sem er hæfileikinn til að takast á við 

daglegt líf á jákvæðan hátt og að hafa aðlögunarhæfni og getu til að vera virkur samfélagsþegn. 

Þar koma fram þeir þættir sem hafa þarf í huga, þegar hugað er að vellíðan barna. Þeir eru: 

Ákvörðunartaka, úrlausnarhæfni, skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, samskiptahæfni, 

félagshæfni, sjálfsvitund, samhygð, tilfinningagreind, hæfni til að þekkja og vinna undir álagi.  

 

Ég tel að af framangreindu sé áhugavert að skoða betur eftirfarandi þætti í vellíðan nemenda: 

Sjálfsmynd, heilsu og samskipti. Undir sjálfsmynd skoða ég nánar hvatningu og jákvæða hugsun.  
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2.2.1 Ytri aðstæður  

 

Umhverfi, fjölskylduhagir, fjárhagur og samfélagslegir þættir  hafa áhrif á vellíðan barna. Í 

vistfræðikenningu Bromfenbrenners (Damon og Hart, 1988, 27) er fjallað um hvernig 

mismunandi kerfi hafa áhrif á líf barnsins. Hann setur upp kerfi sem skiptast í: 

Míkrókerfi, sem er næsta umhverfi barnsins, foreldrar, skóli, vinir og grenndarsamfélag.  

Mesókerfi, en þar eru tengsl á milli grenndarsamfélags, heimilis og skóla.  

Exokerfi, þar er barnið ekki í beinu sambandi en þau hafa áhrif á líf þess. Það eru opinberar 

stofnanir, fjölmiðlar og vinnustaður foreldra.  

Makrókerfið, er yst og snertir alla í samfélaginu. Þar er menning, lagasetningar, viðhorf og 

efnahagslíf. Þetta hefur allt áhrif á líf barnsins, vellíðan þess og hamingju.  

 

Það sem hefur mest áhrif á líf barnsins er skapgerð þess, er það jákvætt eða neikvætt að eðlisfari. 

Það skiptir barnið miklu máli hvernig aðstæður þess eru í bernsku. Það er flókið samspil erfða og 

umhverfis sem mótar þroska barnsins. Góð geðtengsl við móður og góðir uppeldishættir foreldra 

er grunnur að þroska barnsins og mótar sálarlíf þess og áframhaldandi þroska (Bee, 2000). Þegar 

barnið myndar góð geðtengsl við sína nánustu, byggir það upp hjá sér þætti sem eru ábyrgð, 

áreiðanleiki og ástúð. Sjálfsmynd þess einkennist af því að það telur sig verðugt að fá ást og 

athygli. Ef barnið nær ekki að mynda góð geðtengsl verður það óöruggt, fær lélega sjálfsmynd og 

tekur öðrum með varúð. Það treystir ekki umhverfinu. Foreldrar sem leggja áherslu á leiðandi 

uppeldi eru í góðum samskiptum við skólann og kennara. Þessir þættir eru hluti af því að auka 

vellíðan barnsins í skóla. Hlutverk foreldra er að örva og fylgjast með þroska barna sinna. Með 

samstarfi og aukinni þátttöku foreldra, er hægt að bæta líðan barna og árangur í námi.  

2.3 Heilbrigð sjálfsmynd 

Sjálfsmynd felur í sér trú á sjálfum sér og eigin getu, skilning á tilfinningum sínum og hæfni til að 

skilja og tengjast öðrum. Það þarf að hjálpa börnum að þróa persónuleika þeirra og getu þeirra til 

að lifa farsælu lífi. Það er mjög mikilvægt í félagslegum  samskiptum að finna stuðning, 

væntumþykju og virðingu annarra. Það gefur okkur meira að gefa en þiggja. Þetta eru gömul 
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sannindi, sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknum, að eru rétt. Það eru mikil tengsl á milli 

þess sem gert er og hvernig líðan er (Huppert, 2007, 11). 

 

Það er mikilvægt fyrir börn og unglinga að þau nái að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, það hefur 

áhrif á nám þeirra og færni í skóla. Skólinn getur mætt barninu með því að vera með þjálfun í 

skólanum sem byggir upp sjálfsmynd og félagsþroska. Þannig getur skólinn stuðlað að betri 

geðheilsu og vellíðan barna (Wistoft, Grabowski, 2010, 8). 

 

Sjálfsmynd barna er ólík eftir aldri. Sjálfsmyndin þróast og þroskast með barninu og breytist frá 

hlutlægri hugsun yfir í huglæga. Fræðimenn hafa rannsakað þessar breytingar og er sérstaklega 

litið til rannsóknar Damon og Hart (1988) á sjálfsmynd barna. Á aldrinum 9-10 ára hugsa börn 

aðallega um sjálf sig út frá líkamlegum einkennum og út frá samfélagslegum athöfnum. Börn á 

aldrinum 14-15 ára eru farin að hugsa meira inn á við, meira huglægt og bera sig saman við aðra. 

 

Sjálfsmynd einstaklings byggist á tveim þáttum, annars vegar sem fyrsta persónan ég sem er 

samfellt fyrirbæri í tíma og rúmi og hins vegar sem persóna með hugmyndir og langanir, sem eru 

breytast eftir því sem hún þroskast. Sjálfsmyndin er partur af því að geta sett sig í spor annarra 

og metið sig út frá öðrum, en þroski barna og sjálfsmynd haldast í hendur (Damon og Hart, 1988, 

55). Rannsóknir hafa leitt í ljós, að frá bernsku og fram á unglingsárin eiga sér stað merkjanlegar 

breytingar á sjálfsmati, jafnframt því sem vitsmunir þroskast og félagsleg hæfni verður meiri 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009, 488-489). Þróun sjálfsmyndar er grunnur allrar hegðunar. Af því  

má sjá að börn, sem hafa þróað með sér sjálfsmynd ólátabelgs og sjá sig sem slíkan, hegða sér 

sem slík, rétt eins og börn sem sjá sig sem góða námsmenn eyða meiri tíma í að læra (Zeleke, 

2004, 253-254). Það sem skiptir máli eru viðhorf þeirra sem eru mikilvæg í lífi barnsins, 

foreldrar, kennarar og félagar. Þau spegla sig í áliti annarra og byggja upp sjálfsmynd sína út frá 

því (Burns, 1982). 

 

 

 

 

 



  8 

2.3.1 Hvað hvetur okkur áfram? 

 

Guðrún Högnadóttir (2010) framkvæmdastjóri Opna Háskólans í HR og Viðar Helgason lektor tóku 

viðtal við nokkra íslenska afreksmenn um árangur þeirra. Það sem kom þeim á óvart var, að þegar 

þeir voru spurðir hver væri lykillinn að árangri þeirra áttu þau von á þessum svörum: 

  

 Agi, þrautseigja, menntun, æfingar, kjarkur og jafnvel heppni. En svör þeirra voru öll á 

eina leið: Gleðin. Sá eiginleiki sem nærir árangur okkar er að finna hina sönnu gleði í 

verkum okkar. Að hafa kjarkinn til að taka ákvörðun með hug og hjarta. Að vera viss um 

það að við stöndum vörð um val okkar til að fylgja ástríðunni (Guðrún Högnadóttir, 2010). 

 

Rannsóknir sýna að það sé gríðarlega mikilvægt að börn fái að nota innri hvatningu. (Deci og Ryan, 

1985) Það á ekki alltaf að vera að verðlauna börn, heldur þurfa þau að fá að njóta sín á eigin 

forsendum. Börn þurfa að fá að gera hluti út frá sínum eigin löngunum. Forvitni er mikilvæg og 

börn hafa mjög gaman að nýjum hlutum. Allt það sem styður reynslu einstaklingsins og eykur 

sjálfstæði, hæfni, þrautseigju og sköpun, hjálpar og hvetur barnið áfram. Þetta þarf skólinn að 

hafa í huga.   

 

Carole Dweck (2006) gerði rannsókn þar sem lagðar voru spurningar fyrir börn í grunnskólum í 

New York. Öll börnin fengu sömu spurningar og voru þær frekar auðveldar. Þegar börnin höfðu 

klárað prófið sögðu vísindamennirnir þeim hvernig þeim hafði gengið. Þeim var skipt í handahófs 

úrtak. Sumir fengu svarið „Þú hlýtur að vera mjög góður í þessu.“ Hitt var, „Þú hefur lagt mikla 

vinnu í þetta.“ Síðan fengu börnin annað próf. Þau fengu að velja próf sem var erfiðara en það 

fyrsta, en þeim var sagt að þau myndu læra heilmikið af því að reyna þrautir. Hitt var að það væri 

auðvelt próf eins og það sem þau hefðu fengið áður. Meirihluti þeirra, sem fengu lof fyrir hvað 

þau hefðu lagt mikla vinnu í prófið, völdu erfiðara verkefnið. Þau sem fengu lof fyrri hvað þau 

væru góð, þar valdi meirihlutinn auðvelda prófið.  

 

Það er mikilvægt að vera með hvatningu sem örvar barnið í að leggja sig fram, en ekki bara að 

segja þeim að þau séu klár og gáfuð. Dweck (2006) fjallar um mikilvægi þess að kenna börnum 
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hvernig þau læra og hvernig heilinn virkar. Með hugarfarinu vöxtur getur barnið aukið 

námshæfileika sína og skilið hvernig vinna, ástundun og áhugi hjálpar því til að ná árangri. Að 

sögn Dweck líta margir svo á, að þeir búi yfir ákveðnu magni af greind sem þeir geti spilað úr  og 

að þetta magn, ef svo má að orði komast, sé óbreytanlegt og ósnertanlegt. Þegar próf eru lögð 

fyrir nemendur sem hafa þetta viðhorf, þá hafa þeir áhyggjur af því hvort prófið muni veita þeim 

tækifæri til að nota greind sínar. Aðrir líta svo á að greind sé eitthvað sem maður þróar með sér 

alla ævina og að það sé sífellt hægt að bæta greind sína.   Dweck fór í kjölfarið að velta fyrir sér, 

 hvort það væri hægt að kenna þetta hugarfar sem hún kýs að kalla hugarfar vaxtar.  

Dweck segir frá tilraun sem hún gerði, en þá var hópi nemenda skipt upp í tvo hópa í upphafi 

annar. Annar hópurinn fékk hefðbundna kennslu. Hinn hópurinn var örvaður út frá kenningum 

um sífelldan vöxt. Þeim var sagt að heilinn væri vöðvi sem hægt er að þjálfa  og að í hvert skipti 

sem við lærum eitthvað nýtt, þá verði til nýjar tengingar í heilanum sem geri það að verkum að 

hann verði sífellt betri. Þeim var sagt að enginn hlæi, t.d. að smábörnum þegar þau vita ekki 

eitthvað eða kunni vegna þess að allir vita að þau eru ennþá að læra. Í lok annarinnar kom í ljós, 

að hópurinn sem var í vexti, hafði stórbætt einkunnir sínar og akademískan árangur á meðan 

hinn hópurinn stóð í stað eða fór aftur. Það sem meira er, þá tóku aðrir kennarar eftir því 

hvorum hópnum nemandi tilheyrði út frá hegðun hans í tímum, en þeir sem voru í vexti voru 

mun forvitnari og jákvæðari fyrir lærdómi og stóðu sig betur. Carol Dweck segir að í 

síbreytilegum heimi, sé það nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr að hætta aldrei að læra, heldur 

rækta forvitni sína og tryggja að heilinn sé í sífelldum vexti og að búa til nýjar tengingar.  

2.3.2 Jákvæð hugsun 

 

Robert G Allen (Attwood, 2004) fjallar um mikilvægi þess að vera með opinn huga. Þegar lokað 

er fyrir þá gerist ekkert, enginn vöxtur á sér stað, aðeins samdráttur. Fólk hefði gott af því að 

spyrja sig af og til hvort það sé í vexti eða samdrætti. Lífið er nám, við erum stöðugt að læra. 

Þegar okkur líður illa þá lokum við okkur af, ýtum öðrum í burtu, látum hræðslu, vonbrigði, 

þunglyndi og reiði ná tökum á okkur. Hlustum ekki á aðra. Við vöxum þegar við förum út fyrir 

þægindasvæði okkar. Hvað get ég lært af þessu? Það er mikilvægt að læra að fara í gegnum lífið 

og takast á við vandamál sem á vegi verða og líta á þau sem verðug verkefni. Það, að opna huga 
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og sál fyrir möguleikum, takast á við áskoranir með opnum huga. Barbara Fredrickson (2009) 

talar um að „breikka og byggja“, þar er talað um að ánægja, gleði og spenna geti leitt til þess að 

auka meðvitund og hjálpað til að fá nýjar hugmyndir og hugsanir, færni til að leysa vandamál 

aukist.  

Fredrickson (2009) fjallar um mátt jákvæðni og boðar að fólk verði að koma til móts við 

veröldina með opið hjarta og opinn huga. Rannsóknir sýna að fólki, sem temur sér jákvæða 

hugsun, gengur betur og er ánægðara á öllum sviðum.  Hún skilgreinir jákvæðni í þessu 

sambandi, sem samheiti yfir tilfinningar á borð við von, ást, kærleika, þakklæti og forvitni. Þessar 

tilfinningar eru, að hennar mati, ekki bara innantóm orð, heldur eru þetta djúpar og sannar 

tilfinningar sem hafa lífeðlisleg áhrif á líkama okkar og hvernig við virkum.  

Fredrickson segir, að mestu máli skipti að hugsa fleiri jákvæðar hugsanir heldur en neikvæðar. 

Hún telur, að fyrir hverja neikvæða hugsun þurfi þrjár jákvæðar til að núlla þá neikvæðu út. Þeir, 

sem hugsa fleiri jákvæðar hugsanir blómstra, en þeir sem hugsa fleiri neikvæðar eru hnignandi. 

Allir geta tileinkað sér jákvætt hugarfar og þannig breytt vörn í sókn. Barbara segir, t.d. að allir 

geti nefnt þrjá hluti sem geri það hamingjusamara, glaðara, þakklátara eða forvitnara, hvort sem 

það er fjallganga, salsa dans, að hlusta á góða tónlist eða lesa góða bók. Þegar við höfum borið 

kennsl á þessa hluti, er það okkar hlutverk að finna tíma til að framkvæma þá  hluti sem gera 

okkur hamingjusamari. Það er góð fjárfesting í framtíðinni, enda sýna rannsóknir að 

hamingjusamt og jákvætt fólk virkar á annan  hátt en þeir neikvæðu og gengur betur í lífinu. Það 

er nauðsynlegt að breyta hugarfari til frambúðar, vera opinn, forvitinn þakklátur og sannur, 

sleppum takinu af óraunhæfum væntingum, við erum umkringd fallegum hlutum og fólki allan 

daginn, en við sjáum það ekki þar sem við erum lokuð. 

 

Ian Morris (2009) segir að uppspretta hamingjunnar sé félagsfærni, sjálfsstjórn og góð gildi.  Þá 

spilar jákvæðni og jákvætt hugarfar stórt hlutverk. En er hægt að kenna þetta? Þarf ekki að huga 

að hvernig við kennum, þarf að skoða nýjar leiðir? Rannsóknir sýna að þetta skiptir gríðarlegu 

máli, enda getur andleg vansæld haft bein áhrif á líkamlega líðan barna. Í framhaldinu munum við 

skoða hvaða hlutverki skólinn gegnir í þessu sambandi og hvað sé hægt að gera til að stuðla að 

andlegri hamingju nemenda í skólum.  



  11 

2.4 Heilbrigð sál í hraustum líkama 

 

Rómverska skáldið Juvenal sagði í ljóði, að eitt af því sem maðurinn ætti að þrá í lífinu væri að búa 

yfir „Mens sana in corporo sano“ (Webster, netorðabók ) eða heilbrigða sál í hraustum líkama. 

Tengsl líkamlegrar og andlegrar heilsu hefur verið mikið skeggrædd í gegnum tíðina. Það er ljóst 

að tengslin þar á milli eru rík, margbrotin og ganga í báðar áttir.  

 

Michael Babyak og samstarfsmenn hans við læknadeild Duke háskóla gerðu rannsókn (Babyak, 

2000), þar sem fólk sem þjáðist af miklu þunglyndi (major depressive disorder) fékk annars vegar 

þunglyndislyf og hins vegar fasta tíma í líkamsrækt. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær, að 

líkamsræktin minnkaði þunglyndið jafn mikið og lyfin. Tíu mánuðum seinna var mun minna 

afturhvarf hjá líkamsræktarhópnum heldur en hópnum sem fékk lyf. Þessi rannsókn sýnir á 

nokkuð afgerandi hátt, hversu sterk jákvæð áhrif hreyfing hefur á fólk.  Lýðheilsustöð mælir með 

því að börn hreyfi sig að minnsta kosti í 60 mínútur á dag (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2004).  

 

2.5 Samskipti 

 

Enska ljóðskáldið John Donne sagði eitt sinn „enginn maður er eyland“. Þessi orð grípa á fallegan 

hátt hversu stórt hlutverk samfélagið skipar í lífi sérhvers manns. Við erum félagsverur og 

samskipti okkar við umhverfi okkar skiptir gríðarlega miklu máli í hamingju okkar. Mikilvægust eru 

samskipti við fjölskylduna, síðan koma samskipti á vinnustað, við vini og loks samskipti við þá sem 

við þekkjum ekki. Þeir, sem er annt um aðra, eru yfirleitt hamingjusamari. Við getum ekki sagt við 

fólk „Þú verður hamingjusamur, ef þú hugsar vel um aðra“. En þessi hugsum er mikilvæg, hana 

þarf að hafa í huga í öllum samskiptum. Þeir, sem vinna með börnum, geta lagt ríka áherslu á 

þetta.  

 

Fjöldi rannsókna sýnir, að andlegt heilbrigði og vellíðan séu gríðarlega mikilvæg fyrir afköst og 

heilsu skólabarna. Þannig sýnir nýleg rannsókn að góð samskipti við skólafélaga, skólann, foreldra 

og jákvæð sjálfsmynd er stór hluti af heilsu skólabarna (Wistoft, Højlund, og Grabowski, 2009). 
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Í rannsókn Rasmussen (2007) hafa einnig sýnt að ef börn eru þjálfuð í félagsfærin þá eiga þau 

auðveldara með að takast á við vandamál. Þau ná meiri seiglu og eiga auðveldara með að bjaga 

sér í erfiðum aðstæðum. Það kom fram að það eru sterk tengsl á milli líkamlegra og andlegra 

vandamála hjá skólabörnum. Þau börn, sem telja að þau standi illa félagslega, kvarta undan 

höfuð- og magaverkjum, fá martraðir, eru kvíðin og einmana. Þau eiga erfitt með að uppfylla 

kröfur í skólanum og daglegu lífi. Fimmti hver nemandi í 7. bekk segist verða leiður og áhugalaus 

um umhverfið og finnst lífið yfirþyrmandi, að minnsta kosti einu sinni í viku. Það hefur komið 

fram í rannsóknum Cloninger, Svrakic, & Prysbeck (1993) að það skiptir miklu máli fyrir barnið og 

tilfinningalega líðan þess, hvernig það upplifir aðstæður sem fela í sér ögrun og spennu, hvernig 

því tekst að takast á við slíkar aðstæður.  

 

Rannsóknir Forman, S. G. (1993) sýna að aðferðir, sem notaðar hafa verið til að örva mismunandi 

skap, hafa leitt í ljós að í samanburði við hlutlaust eða neikvætt skap er fólk í jákvæðu skapi með 

betri athygli, hugmyndaríkara, seigara í erfiðum aðstæðum, þolinmóðara og örlátara við aðra 

(Huppert, 2007). Allar þessar rannsóknir renna stoðum undir það sem þessi ritgerð gengur út frá, 

að andleg vellíðan nemenda í skóla sé nátengd líkamlegri heilsu og almennri vellíðan, svo ekki sé 

talað um árangur og afköst nemenda og getu þeirra til að læra. Af þessu leiðir að skólar eiga, að 

sjálfsögðu, að láta andlega vellíðan og hamingju nemenda sig miklu varða.   

 

Gríðarlegt magn fræðilegra vangaveltna um hamingjuna liggur fyrir. Þetta á við um hamingjuna 

almennt og hvað tryggir velgengni í lífinu og hvaða aðgerðir virki best til að tryggja hámarks 

árangur og vellíðan nemenda í skólakerfinu. Hér fyrir ofan er aðeins lítill hluti þessara fræða 

reifaður, en til að draga saman þann lærdóm sem draga má af þessu, er óhætt að segja að ljóst er 

að andleg vellíðan er gríðarlega mikilvæg og þetta mikilvægi er alltaf að koma betur og betur í 

ljós. Við vitum að gleði og ástríða er mikilvæg forsenda árangurs og andlegrar hamingju. Við vitum 

að hægt er að hafa áhrif á námsárangur og áhuga nemenda með því að kenna þeim hugarfar 

stöðugs vaxtar, í stað þess að skipta nemendum upp í hópa eftir getu. Mikilvægt er að kenna 

börnum að skilja hvernig þau geta haft áhrif á líðan sína.  
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Hlutverk skólans 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar fjalla ég um þau tækifæri og möguleika sem grunnskólinn hefur til 

þess að auka vellíðan nemenda sinna. Ég tek sérstaklega fyrir þætti sem ég tel skólann geta komið 

að og aukið vellíðan nemenda í gegnum. Þessir þættir eru:  

1. Heilbrigð sjálfsmynd 

2. Hvatning og jákvæð hugsun 

3. Heilsa 

4. Samskipti 

Markmið menntunar er að hjálpa einstaklingnum að finna styrkleika sína og vinna að því að byggja 

upp þekkingu sína. Nemandinn á að læra aðferðir til þess að hann nái að njóta sín og blómstra 

sem einstaklingur.  

 

Leggja þarf áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, jákvæð samskipti, 

umburðarlyndi, kurteisi og háttvísa framkomu. Einnig ber að leggja áherslu á að styrkja 

sjálfsvirðingu nemenda, sjálfsmynd, borgaravitund, virðingu nemenda fyrir öðrum og 

eigum annarra. Þá aukast líkur á því að skólabragur verði jákvæður og að nemendum líði 

sem best í skólanum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, 23). 

 

Ian Morris yfirmaður vellíðunar við Wellington háskólann í Berkshire er einn helsti 

hugmyndafræðingur vellíðunar sem hluta af skólagöngu. Morris fjallar um hamingju og 

sjálfsþekkingu í bókinni Teaching happiness and well being in Schools. Morris hefur lagt mikla 

áherslu á kennslu í velferð /vellíðan á sínum ferli. Ég styðst mikið við hans verk, þar sem ég skoða 

aðkomu skólans að vellíðan nemenda.  

 

Huppert (2007) telur að það þurfi að búa til góð mælingartæki til að hjálpa börnum, kennurum og 

foreldrum að læra hvernig þau geti aukið vellíðan sína. Tölvuforrit henta börnum vel til að svara 

spurningum, vegna þess að þau eru oft treg að tala við sálfræðinga. Mælingar ættu líka að fara 
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fram á vellíðan barna í skólanum. Þetta gæti verið mjög uppbyggjandi fyrir velferð og  þáttur í að 

bæta lífsgæði.  

 

Morris (2009, 13-21) segir, að þegar vellíðan er sett í öndvegi þá séu sex atriði sem geta hjálpað 

skólanum að ná markmiði sínu:  

Íhugun (Stillness). Í skólanum er mikill streita og með því að vera með kyrrðarstund daglega, 

geta bæði kennarar og nemendur náð að róa hugann og getur það haft mikill áhrif á vellíðan. 

Þetta getur orðið til þess að minnka stress, styðja ónæmiskerfið og auka sköpun. 

Meðvitund (Awareness). Þegar við höfum tekið okkur tíma til að stoppa, þá getum við staldrað 

við og litið í kringum okkur. Hver er ég og hverjir eru í kringum mig. Sá sem stoppar við og er 

meðvitaður um umhverfi sitt, er tilbúinn að hlusta og taka fólki eins og það er.  

Gildi (Values). Hvað skiptir mig máli? Hvernig eru gildi mín? Ef maður veit ekki hvað skiptir máli, 

hvernig getur maður þá þróast áfram? Hvað skiptir máli í mínu samfélagi? Skólinn ætti að fara 

reglulega yfir gildi sín og ræða þau við starfsmenn, foreldra og nemendur.  

Samskipti / tengsl  (Relationships). Mannlíf snýst um þrenns konar samskipti, okkur sjálf, við aðra 

og við umheiminn. Það er mikilvægt að vera leikinn í samskiptum, í skólanum eru flestir erfiðleikar 

vegna þess að fólk er ekki nógu gott í samskiptum. Skólinn snýst um samskipti. Það þarf að þjálfa 

kennara og nemendur í hvernig hægt er að minnka streitu og hvað góðvild og umhyggja er 

mikilvæg í samskiptum.  

Hyggindi (Prudence). Skynsemi er mikilvæg, hvað skiptir máli, hvar eiga áherslurnar að liggja? Það 

ætti að leggja áherslu á að kenna hvað það er að vera mannlegur. Hvetja nemendur til að hafa 

áhuga á mörgum hlutum og styrkja færni sýna á margan hátt. Vinna að því að bæta samskipti sín, 

lifa heilbrigðu lífi. Læra að takast á við mótlæti og streitu. 

Styrkur (Strengths). Nám snýst um styrk, að vinna með styrkleika sína og byggja upp þekkingu. Til 

að byggja upp þekkingu er best að vinna út frá styrkleika. Það er mikilvægt að fara út fyrir 

rammann og reyna nýja hluti. Allt of oft er haldið of fast í gamlar hefðir og ekki lagt í að reyna 

nýjar aðferðir til að öðlast meiri þekkingu. Við erum ánægðust þegar við leggjum eitthvað á okkur 

og finnum styrk okkar við það að leysa ný verkefni. Styrk okkar getum við byggt upp hvenær sem 
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er með þjálfun. Það ætti að leggja meiri áherslu á styrkleika en að einblína á veikleika. Hverjir eru 

styrkleikar nemenda okkar? Hvað er það sem gefur þeim ánægju? Getum við nýtt það í náminu? 

 

Börnum er eiginlegt að læra. Það er mikilvægt að nám tengist reynslu og sé merkingarbært. 

Leggja þarf áherslu á að virkja nemendur í náminu og að kennarinn veki upp spurningar. Góður 

starfsandi, að tilgangur námsins sé útskýrður og bent sé á bjargir sem hægt sé að nálgast. Lillian 

Weber (1973) segir að skólinn þurfi að byggja á þeirri sýn og ekki sé hægt að aðgreina hið 

félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega.  

 

Spurningar sem þarf að hafa í huga um barnið eru: „Hverjar eru þarfir þess? Á hverju hefur það 

áhuga? Á hverju er það tilbúið að spreyta sig? Hvaða tilgang sér það? Hvernig vill það fylgja 

honum eftir? Hvaða spurningar hefur það? Hvernig leikur það sér? (Weber, 1973, 149). 

Nemandinn þarf að fá krefjandi, merkingarbær og áhugavekjandi verkefni sem hjálpa honum að 

skilja sig og umhverfi sitt betur. Flæði (flow) er hugtak sem Csikszentmihalyi notar um það, þegar 

einstaklingur verður svo gagntekinn af því sem hann er að fást við að hann gleymir öllu öðru, en 

nær þannig hámarksárangri (Tomlinson og Allan, 2000). Þegar nemandi fæst við hæfilega ögrandi 

verkefni sem hæfa þroska hans og áhuga og það er lögð áhersla á að koma til móts við ólíka 

hæfileika (greindir) nemenda. Eins og kemur fram í fjölgreindarkenningu Howard Gardners, en 

hann segir í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni. 

 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í 

manninum búa og samsetningar þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að 

greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta, tel ég okkur eiga 

meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á 

tímum (Armstrong, 2001,13). 

Kenningin byggist á því, að maðurinn hafi a.m.k. átta greindir sem þroskast á ólíkan hátt og á 

misjöfnum tíma hjá hverri manneskju. Það fer efir því í hvaða greindum einstaklingurinn er 

sterkastur, hvernig hann lærir. Það þarf að vera með fjölbreytta kennsluhætti til að virkja allar 

greindir nemenda. Námsmat þarf að miða út frá þessu og þarf að skoða þær aðferðir sem 

notaðar hafa verið til að meta árangur nemenda (Armstrong, 2001). 
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2.6 Heilbrigð sjálfsmynd 

 

Ian Morris notar myndlíkingu frá Jonathan Haidts um fílinn og knapann. Knapinn er meðvitund 

mannsins. Fíllinn er öll þau öfl í undirvitund okkar sem hafa á einn eða annan hátt áhrif á hegðun 

okkar. Markmið þess að kenna hamingju og vellíðan er að kenna knapanum að þekkja sjálfan sig, 

ekki síður en fílinn. Ef við höldum okkur við þessa myndlíkingu getum við sagt, að margir eiga allt 

sitt líf í erfiðu og fjandsamlegu sambandi við fílinn sinn. Þessi togstreita er uppspretta sálrænna og 

líkamlegra vandamála. Ef við getum búið til leiðbeiningar fyrir unga fílaknapa og kennt þeim 

hvernig við virkum sem mannverur og í framhaldinu kennt þeim að vera ekki bara starfhæfar 

mannverur, heldur framúrskararandi mannverur, gætum við hjálpað þeim að forðast þau 

vandamál sem upp koma. Því knapinn reynir  ýmist að gerast harðstjóri yfir fílnum eða missir 

algjörlega stjórn á honum (Morris, 2009). 

 

Þegar kenna á nemendum hvernig hægt er að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd er mikilvægt að 

upplifa hvernig það er að líða vel og ganga vel (Morris, 2009). Það þarf að gera æfingar þar sem 

nemandinn upplifir þessar tilfinningar sjálfur. Þetta þarf að gera í þrem þrepum sem ganga í 

hring. 

 

Fyrsta skref er að kenna nemendum að vera með fullri vitund í tíma og læra að taka vel eftir (e. 

Awareness). Börnin eiga að taka sér tíma til þess að skoða heiminn, að læra hvernig þau geta 

metið sjálf sig heiðarlega og lært hvort eitthvað sé að. Fylgjast með þeim og átta sig á því hvenær 

breytingar verða í umhverfinu (dæmi: ég er alltaf syfjaður því ég fer of seint af sofa). Næsta skref 

felur í sér aðgerð eða íhlutun (e. Intervention). Þá eru börnunum kennd úrræði til þess að laga 

það sem aflaga hefur farið: „ég ætla að fara fyrr að sofa svo ég verði ekki þreyttur“. Þriðja skrefið 

felst í mati á árangri (e. Evaluation). Nemendur eru hvattir til þess að halda dagbók um líðan sína 

og breytinguna: „ég fer fyrr að sofa og er ekki jafn þreyttur nema um helgar“.  

 

Það þarf að æfa sig til að auka sjálfstraust, búa þarf börnum umhverfi þar sem þau geta æft sig. 

Þar sem leyfilegt er að gera mistök og unnið er að því að finna nýjar leiðir. Þegar barnið finnur að 

það má gera mistök þá er hægt að prófa sig áfram til að ná árangri. Þá getur það fundið fyrir gleði 
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og stolti, yfir því sem það hefur áorkað. Einstaklingur sem hefur góða sjálfsmynd, getur virt kosti 

og getu annarra, án þess að finna til minnimátakenndar (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

2.7 Hvatning og jákvæð hugsun 

 

Að læra um vellíðan er að læra að vera manneskja, hvernig hægt er að upplifa og setja upplifun í 

samhengi við eigið líf. Það er mikilvægt að láta nemendur upplifa, síðan að skoða hvernig þetta 

getur hjálpað þeim í daglegu lífi. Að framkvæma er besta leiðin til að læra. Það að upplifa hvernig 

hlutir hafa áhrif á þau og hvernig þeim líður. Þegar hugað er að vellíðan barna, þá er verið að huga 

að félags- og umhverfisaðstæðum þeirra. Hvernig er best að búa börnum þær aðstæður, að þau 

geti brugðist skynsamlega við aðstæðum sem þau geta lent í. Það snýr að því að skapa börnum 

þær aðstæður að þau nái að dafna og þróa hæfileika sína og læra að lifa í andlegu jafnvægi 

(Wistoft, 2009).  

 

Er hægt að leggja rækt við hamingju? Claxton (2007) fjallar um hvernig hægt er að kenna ungu 

fólki að byggja upp eigin velferð og hvaða aðferðir við getum notað í skólanum til að hjálpa 

þeim. Það er ekki hægt að færa öðrum vellíðan, hver einstaklingur þarf að læra að vinna að sinni 

velferð. Hvernig getum við byggt upp námsaðstæður þar sem nemandinn lærir á skipulegan og 

kerfisbundinn hátt að þróa færni þekkingar, dygða og byggir upp persónustyrk? Vinna að því að 

koma í veg fyrir að nemandinn sé leiður og þunglyndur. 

 

Ánægja á að nást með því að vera þátttakandi í verðugum verkefnum, sem reyna á einstaklinginn 

og ná að veita honum gleði af vel unnu verki. Sjálfsþekking er grunnur að því að skilja hvað hvetur 

einstaklinginn áfram og hvaða aðferðir hann geti beitt til að ná árangri.  

2.7.1 Lífsleikni 

 

Það, að geta lagað sig að mismunandi aðstæðum og breytt á jákvæðan hátt, er eitt af því sem 

skólinn hefur verið að vinna að með námsefni í lífsleikni. Í lífsleikni eru nemendur þjálfaðir í því 

að efla sjálfstraust, sjálfsaga, að setja sig í spor annarra og læra að skilja ólík sjónarmið. Það þarf 
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að bera virðingu fyrir öðrum, þrátt fyrir mismunandi skoðanir, útlit og menningu. Lífsleikni 

byggir á þremur hornsteinum sem eru: Sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

 

Lífsleikni þarf að kenna á fjölbreyttan hátt, til að allir geti náð að tileinka sér námsefnið. Það er 

hægt er að kenna hana í gegnum margar námsgreinar. Markmiðið er að hjálpa nemendum að 

finna styrk sinn, áhugmál og læra að vinna með öðrum. Hópavinna í skólanum er góð til að þjálfa 

nemendur í samvinnu, þeir ná að kynnast innbyrðis, læra að taka tillit til annarra og að tilheyra 

öðrum. Samkennd og samstarf eru grunnur að góðum samskiptum.  

 

2.7.2 Jákvæð sálfræði 

 

Í jákvæðri sálfræði er litið til þess sem gengur vel, frekar en að hugsa um það sem gengur illa. 

Lærum af mistökum í stað þess að hugsa um það sem fór úrskeiðis. Við verðum öll fyrir neikvæðri 

reynslu. Við þurfum að læra að takast á við vandamál þegar þau koma upp. Það þarf seiglu og 

jákvæðni til að takast á við erfiðleika. Það eru gagnkvæm tengsl á milli vellíðunar og velgengni. 

Forvitni, áhugi og að vera í flæði, að geta tekist á við neikvæðar hugsanir og stýrt þeim, eru stór 

partur af vellíðan.  

 

Mikilvægt er að kenna börnum að skilja hvernig þau geta haft áhrif á líðan sína. Hvernig er hægt 

að læra að forðast gildrur, sem auðvelt er að falla í. Það er mikilvægt að kenna aðra þætti en þá 

sem háskólar og vinnumarkaðurinn krefjast. Það þarf að kenna börnum það sem er mikilvægt í 

mannlegu samfélagi (Morris, 2009, 3).  

 

Heilsugæslan (2007) er með leiðbeiningar til foreldra um hvernig hægt sé að hjálpa börnum að 

takast á við vandamál. Þegar tekist er á við vandamál á jákvæðan hátt eru meiri möguleikar á því 

að fólki farnist vel. Þegar litið er á vandamál sem verkefni sem hægt er að takast á við gengur 

betur en hjá þeim sem forðast vandann. Það er því mikilvægt að hjálpa börnum að takast á við 

það sem kemur upp í tengslum við skóla, nám eða skólafélaga. Með því er verið að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd (Attwood, 2004). Þegar maður er hamingjusamur gengur allt betur og það er 
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auðveldara að takast á við erfiðleika. Með opnum huga gengur okkur betur að takast á við 

erfiðleika. Þegar við lokum okkur af verður allt erfiðra og við hættum að sjá það góða í kringum 

okkur. Við getum ekki séð lausn á vandamálum, sköpunarkrafturinn hverfur. Lausnin liggur í því að 

halda innra jafnvægi. Þá náum við að blómstra. Við þroskumst í gegnum reynslu og breytingar. Við 

höfum val um hvernig við tökumst á við vandamál. Það að læra að takast á við breytingar og geta 

sleppt. Lenda ekki í því að líta á sig sem fórnarlamb sem ráði engu. Taka hlutum með opnu 

hugarfari þegar erfiðleikar og vandamál steðja að. Það geta verið persónuleg, fagleg, félagsleg og 

samfélagsleg vandamál sem taka þarf á.  

 

2.8 Heilsuefling í skólum 

 

Nýlega var unnið verkefni í samvinnu við nokkra grunn- og leikskóla þar sem lögð var fram 

stefna fyrir skólana til að vinna að heilsueflingu nemenda.  

 

Líðan og heilsa barna hefur áhrif á getu þeirra til að læra og þroskast og að sama skapi 

hefur skólasamfélagið áhrif á heilsu og líðan barna. Það skiptir því miklu máli að skapa 

börnum aðstæður í skólanum sem efla velferð og heilbrigði þeirra. Mikilvægt er að líta á 

heilbrigði í víðum skilningi þess orðs, þannig að það taki yfir líkamlega, andlega og 

félagslega vellíðan. Þessa þætti verðum við að efla með því, til dæmis, að skapa 

skólasamfélag þar sem börnin taka virkan þátt í skólastarfinu og foreldrar eru hvattir til 

að axla þá ábyrgð sem fylgir því að eiga barn sem er í skóla (Anna Björg Aradóttir og 

Anna Lea Björnsdóttir, 2002, 3). 

 

Verkefnið hófst í Evrópu árið 1992 og Ísland varð aðili að því árið 1999. Verkefnið kallast 

„European Network of Health Promoting Schools”, en það er samstarfsverkefni  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópuráðs og Evrópusambands. Verkefnið miðar að því 

að efla samstarf, áhuga og vitund foreldra, nemenda og kennara á heilsueflingu. Sérstök áhersla 

er á geðheilbrigði og hvernig hægt er að efla heilsuvernd ungmenna. Með heilsueflingu er talið 

að hægt sé að auðvelda fólki að hafa stjórn á eigin heilsu og velferð. Skólinn hefur þarna 
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tækifæri til að hafa áhrif á þá þætti sem geta aukið möguleika nemenda á því að lifa góðu og 

innihaldsríku lífi.  

 

Góð heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. Það er hægt að vera við góða heilsu, 

þrátt fyrir sjúkdóma eða fötlun (Anna Björg Aradóttir og Anna Lea Björnsdóttir, 2002, 4).  

 

Það sem heilsueflandi skóli byggir á er félagslegt líkan um heilbrigði. Það er lögð áhersla á að 

einstaklingurinn sé í brennidepli í öllu skipulagi. Það er litið heildrænt á einstaklinginn og samspil 

hans við umhverfið. Það er mikilvægt að allir sem vinna, leika og læra í skólanum komi að þessu 

og að umhverfið styðji nemendur félagslega. Með þessu er stuðlað að jákvæðu andrúmslofti sem 

hefur áhrif á gildismat, viðhorf og samskipti (Anna Björg Aradóttir og Anna Lea Björnsdóttir, 

2002). 

2.9 Samskipti 

Að gefa og að þiggja er eitt af grunnatriðum í samskiptum, við uppskerum eins og við sáum. Til 

að fólki líði vel, jafnt í einkalífi, leik og starfi, þarf það að vera leikið í samskiptum. Börn þurfa að 

þjálfa hjá sér færni í samskiptum, þegar einstaklingur er fær um að skilja aðra og getur sett sig í 

spor annarra, þá getur hann aukið vellíðan sína. Hrós er eitt af því sem hjálpar til við að byggja 

upp góð samskipti. Það að þjálfa nemendur í að hrósa og að kunna að taka við hrósi er góð leið í 

félagsfærniþjálfun. Það, að geta sýnt öðrum samkennd, hluttekningu, virðingu  og stuðning, er 

hluti af því að vera vinur. Samkennd er mikilvæg í því að leysa deilur (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann 

Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Ef upp koma vandamál eins og einelti, er gott að halda bekkjarfundi og ræða þau mál sem upp 

koma. Nemendur vinna gegn einelti með því að fræðast um einelti. Nemendur læra að þekkja 

einelti og vita hvaða tjóni það getur valdið. Þeir vita hvert þeir eiga að snúa sér og leita 

stuðnings og hjálpar (Olweusaráætlun). Að kunna að kalla fram lausnir og ná sáttum er lykillinn 

að góðu samstarfi.  
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2.9.1 Samskipti nemenda og foreldra 

 

Foreldrar skipta miklu máli í tengslum við vellíðan barna (Wistoft, 2010). Þegar foreldrar eru 

góðar sterkar fyrirmyndir og eiga í góðum samskiptum við börn sín, hjálpar það barninu að verða 

sjálfstætt og ánægt. Sjálfsmynd foreldra hefur mikið að segja um sjálfsmynd barnsins og þurfa 

foreldrar því að huga vel að eigin sjálfsmynd. Velgengni og vellíðan barna er tengd góðri 

sjálfsmynd. Þegar börn finna skilyrðislausa ást og umhyggju, líður þeim vel. Hrós, hvatning og 

leiðbeiningar eru grunnur að uppbyggjandi uppeldi.  

 

Uppeldisaðferðir: Það er mikilvægt að foreldrar fái fræðslu um uppeldi og hvaða uppeldishættir 

eru góðir. Rannsóknir Diana Baumrind (1991) um uppeldishætti hafa leitt í ljós, að leiðandi 

uppeldishættir eru æskilegastir.  

 

Leiðandi uppeldi: Það sem einkennir leiðandi uppeldishætti er ást, stuðningur og leiðsögn. Í 

leiðandi uppeldi er börnum sett skýr mörk og farið er eftir þeim. Hvatt er til sjálfstæðis og börnin 

hvött til að tjá hugmyndir sýnar og tilfinningar. Lagður er grunnur að sterkri sjálfsmynd. Þau eru 

hamingjusamari, geta sett sér mörk sjálf og eru ólíklegri til að leiðast út í áhættuhegðun. Það er 

góð forvörn að barnið sé sátt við umhverfi sitt og góð persónuleg líðan er besta veganestið. 

Þetta er það sem foreldrar geta gert til að stuðla að sem bestri líðan barna sinna. Aðrir 

uppeldishættir sem ekki eru eins gagnlegir eru:  

 

Skipandi uppeldi: Mikill agi og lítil umhyggja.  

Barnið vantar frumkvæði, það verður óöruggt og á erfitt með að taka ákvarðanir.  

 

Eftirlátt uppeldi: Lítill agi og mikil umhyggja, hegðun er samþykkt.  

Barnið verður háð öðrum, hefur litla sjálfstjórn og á erfitt með að taka ákvarðanir.  
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2.9.2 Samskipti nemenda og kennara  

 

Kennarar þurfa að hjálpa nemendum að finna kosti sína og læra að yfirvinna erfiðleika, án þess 

að þeir verði fyrir líkamlegu eða andlegu tjóni (Morris, 2009, 13). Þeir þurfa að vera eins og 

trúboðar og berjast fyrir því sem skiptir máli fyrir nemendur. Kennari þarf að hafa skilning á eigin 

tilfinningum, virða skoðanir annarra, þróa samhyggð, lifa heilbrigðu lífi, fylgjast með fjölmiðlum 

og vera virkur þáttakandi í samfélaginu (Claxton, 2009, 24). 

 

Kennarar þurfa að vera tilbúnir að leggja mat á sig sjálfa og vera tilbúnir að taka á hlutum með 

jákvæðum huga og vera ekki með mikla gagnrýni. Kennarinn þarf að hafa í huga að þegar hann 

kennir hin ýmsu fög þarf hann jafnframt að hafa í huga að byggja upp hæfni nemenda til að 

takast á við nýja þekkingu á jákvæðan hátt (Claxton, 2007). Undirbúningur fyrir flóknari framtíð 

er í fjölbreyttum kennsluháttum og því að vera vakandi fyrir því hvað vekur áhuga nemenda. 

Þetta er undirstaða vellíðunar og þungamiðja menntunar. Til að hann geti staðið undir þessum 

kröfum, þarf hann að fá kennslu og þjálfun til að geta stundað áframhaldandi faglega þróun.  

 

Kennarinn er stór partur af lífi nemandans. Hann þarf að leggja sig fram um að vera með góða 

kennslu, til að nemandinn skilji námsefnið og tileinki sér það. Hann þarf að geta tengt námsefnið 

við hversdagslífið og vera góður í að tengja námsefnið við reynslu nemenda, til að þeir fái góðan 

skilning á námsefninu. Góður kennari og góð fræðsla er oft tengd persónuleika kennarans og 

hvernig sálfræðileg áhrif hann hefur á nemendur. Hvernig hann nær að hrífa nemendur með sér 

(Stronge, 2007). Það er mikilvægt fyrir nemendur að finna að kennarinn hafi áhuga á 

námsefninu og þeim sem einstaklingum. Það, að sýna umhyggju, hvatningu, hlusta, og sýna gott 

fordæmi, er lykill að góðri kennslu. 

 

Efla þarf vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái notið sín í 

námi og starfi og geti gert raunhæfar áætlanir um nám og störf í framtíðinni. Leggja ber 

áherslu á að nemendur átti sig á sterkum og veikum hliðum sínum og auki sjálfsþekkingu 

til að geta betur tekist á við kröfur samfélagsins, bæði í áframhaldandi námi, einkalífi og 

atvinnulífi. Það er ekki bara kennarinn sem þarf að vera á verði og í stöðugri þróun. 
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Skólinn, sem samfélag, þarf að vera vakandi fyrir því að öllum líði vel og að hugað sé að 

öllum þáttum starfsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, 23).  

 

Kennarinn þarf að vera meðvitaður um hvernig samskipti eru innan og utan skólans, hann þarf að 

hjálpa nemendum að takast á við tilfinningar á jákvæðan hátt og hvernig best sé að bregðast við 

einelti, reiði og streitu. Það þarf að skapa ramma um velferð nemenda (Wistoft og Grabowski, 

2010, 37). Þar sem þeir geta þróað færni í samskiptum, lært að takast á við streitu og æft góð 

samskipti við fullorðna. Kennarinn þarf að vera meðvitaður um hvaða þekkingu hann þarf að hafa 

til að geta tekist á við nemendur sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Hann þarf að vita hver 

eru hans úrræði og hvar getur hann fengið aðstoð. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um mikilvægi hamingjunnar og andlegs heilbrigðis barna. 

Ég hef reynt að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að undirbúa nemendur fyrir 

þátttöku í samfélaginu á þann hátt að það sé líklegra að þau verði hamingjusöm og 

njóti sín. Eins og farið er yfir í ritgerðinni er margt sem bendir til þess að mikilvægt sé 

fyrir samfélag að þar sé hamingjusamt fólk. Nærvera góðs fólks sem styður mann er 

mikilvæg fyrir alla. Við þurfum á því að halda til að samfélagið virki vel og að allir séu 

meðvitaðir um sitt hlutverk í því. Hver einstaklingur skiptir máli og vanlíðan eins getur 

haft mikil áhrif á marga. Þess vegna er hamingja einstaklingsins mikilvæg fyrir 

samfélagið. Rannsóknir sýna ótvírætt fram á mikilvægi andlegs heilbrigðis eins og 

vandlega er farið yfir í fræðilegum kafla þessarar ritgerðar. Í kjölfarið hef ég dregið þá 

ályktun að skólinn eigi að vinna að því kenna nemendum aðferðir, sem hjálpa þeim til 

að finna hamingjuna. Virkari og ábyrg uppbygging á vellíðan barna getur haft gríðarlega 

jákvæð áhrif, ekki bara í skólanum heldur í samfélaginu öllu. 

 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar fjallaði ég um vellíðan. Ég ákvað að styðjast við skilgreiningu 

dr. Felicia Hubbert, sem er prófessor við Darwin háskólann í Cambridge og yfimaður 

„The Well-being Institute.“ Hún er leiðandi fræðimaður í vellíðan og hefur gefið út 

fjölda rita um efnið. Hupperts skilgreinir vellíðan á eftirfarandi hátt: „Stöðug vellíðan er 

að líða vel og virka vel í samfélaginu“. Þarna er horft til tveggja atriða: annars vegar að 

manneskjunni líði vel með sjálfa sig, en einnig að hún virki í samfélaginu og í þessu 

tilfelli í skólanum. Í kjölfarið dró ég þá ályktun að við hæfi væri að skoða sérstaklega  

hlutverk heilbrigðrar sjálfsmyndar, heilsu og samskipta sem lykilþátta í vellíðan barna.  

 

Í síðari hluta ritgerðarinnar einblíni ég á skólann og huga að því hvernig hann getur, 

innan síns starfsramma, aukið vellíðan nemenda. Ég tók sérstaklega fyrir þætti sem ég 

tel skólann geta komið að og aukið vellíðan nemenda í gegnum. Þessir þættir eru: 

heilbrigð sjálfsmynd, hvatning og jákvæð hugsun, heilsa og samskipti. Nemandinn á að 

læra aðferðir til þess að hann nái að njóta sín og blómstra sem einstaklingur. Skólinn 

getur mætt barninu með því að vera með þjálfun í skólanum sem byggir upp 

sjálfsmynd og félagsþroska. Það er mikilvægt fyrir börn og unglinga að þau nái að 



 25 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd, það hefur áhrif á nám þeirra og færni í skóla. Þannig 

getur skólinn stuðlað að betri geðheilsu og vellíðan barna. Mikilvægt er að kenna 

börnum að skilja hvernig þau geta haft áhrif á líðan sína og  hvernig er hægt að læra að 

forðast gildrur, sem auðvelt er að falla í.  

 

Hlutverk skólakerfisins er að útbúa nemendur fyrir þátttöku í samfélaginu. Í gegnum 

skólagöngu sína fá nemendur veganesti sem á að gagnast þeim í lífinu, bæði í leik og 

starfi. Það er í eðli uppbyggingar skólastarfs að einblínt er á þá þætti sem undirbúa 

nemendur beint fyrir háskólanám eða þátttöku í vinnumarkaði. Aðrir þættir sem lúta að 

þátttöku í mannlegu samfélagi fá minni athygli í hefðbundnu skólastarfi. Samkvæmt 

skýrslu efnahags og framfarastofnunar Evrópu (OECD) nota Íslendingar þunglyndislyf í 

meira mæli en nokkur önnur þjóð í heiminum. Við erum vel menntuð þjóð og okkur 

skortir fátt en engu að síður líður okkur illa og í sumum tilvikum líður börnunum okkur 

einnig illa. Samkvæmt könnun sem umboðsmaður barna lét gera á síðasta ári líður einu 

af hverjum átta skólabörnum á Íslandi illa. Með því að auka beina kennslu í lífsleikni með 

áherslu á að kenna nemendum aðferðir til að stuðla að andlegu heilbrigðu sínu væri 

hægt að auka vellíðan barna í skólum og skila sterkari og hæfari einstaklingum út í 

samfélagið öllum til heilla.  
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