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Hrefna Guðmundsdóttir MA Vinnu- og félagssálfræði/Hamingjuvísir 



Nefndu 2 sem gekk vel í vikunni hjá þér 



Hvað gleður? – hvað segja unglingarnir 

• Kettir 
• Internet 
• Vinir 
• Te 
• Ís 
• Hobbitar 
• Bækur 
• Góðar minningar 
• Músik 
• Að sjá aðra hamingjusama 
• R-bull 
• Klown 

 

• Lítið barn 
• Súkkulaði 
• Kók 
• Pizza 
• Nammi 
• Hlusta á gucci tónlist 
• PS 3 (playStation 3) 
• Hamingja fjölskyldunnar 
• Útilegur 
• Fjallgöngur 
• Harry Potter 
• Bollur! 
• Ljósmyndir 



Tálmyndir hamingjunnar 

 

• Miklir peningar 
• Útlit/fegurð 
• Frægð 
• Búa í hlýju landi 
• Miklar eignir 

 



Hamingjan er víst ekkert síður á norðurhveli jarðar! 



Hvað skýrir okkar hamingju? 
Dr. Ruut Veenhoven 

• Félagsleg og efnahagsleg staða    5%    -/+ 

• Félagsleg tengsl     10%   -/+ 

• Heppni!       10%   -/+ 

• Gen       30%   -/+ 

• Lært       30%   -/+ 

• Að taka rétta ákvörðun    15%   -/+ 

– Samtals    100% 

 



 
Hversu hamingjusamur finnst þér þú vera 

heildina á litið ef þú metur það núna,  
á bilinu 1-10?  

 
Hvað finnst þér þú hafa verið 

hamingjusöm/samur s.l. Daga á bilinu 1-10? 
 

Hvað finnst þér þú hafa verið 
hamingjusöm/samur s.l. Mánuði á bilinu 1 – 10 ? 
Hversu hamingjusöm/samur ertu í lífinu almennt 

á bilinu 1 – 10 ? 
 
  

  



Happiness Monitor 

• http://www.gelukswijzer.nl/happinessindicato
r/gw/ 



















How happy are we? 

Happiness in nations 2000-2009 

•  Denmark     8,3 

•  Iceland     8.2 

•  USA      7,4 

•  Germany     7,1 

•  France     6,6 

•  Russia     5,5 

•  Iraq      4,7  

•  Zimbabwe     3,0   

Source: World Database of Happiness, Collection Happiness in Nations 



What makes us happy? 

Societal conditions 

• Good governance    +.66 

• Economic prosperity    +.63 

• Democracy     +.60 

• Rule of law     +.58 

• Gender equality     +.58 

• Mental health care    +.51 

• Income inequality    +.07 
 

Explained variance     75% 

Source: World Database of Happiness: Data file States of Nations, 135 nations 



World Database of Happiness 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl 



Ruut Veenhoven 

• Gult; óhamingja 

• Dökkrautt; Hamingja 



Hversu hamingjusamir eru jarðarbúar: 

• Tiltölulega samhljóma niðurstöður – þ.e. 70-
80% í heiminum meta sig frekar eða  mjög 
hamingjusama 

• Undir 20% eru frekar eða mjög 
óhamingjusamir  

•  - flestir á bilinu 6,5 - 8 



Niðurstöður Ruut Veenhoven ofl. 

• Hamingja fólks virðist almennt vera meiri þar sem útgjöld til 
heilbrigðismála eru meiri og þar er heilsufar almennt betra 

• Auk þess virðist fólk vera hamingjusamara sem býr við 
lýðræðisskipun stjórnmála, stöðugleika, góða stjórnskipan 
(good governance), fjárhagslega velmegun og jafnrétti 
kynjanna 

• Sambandið milli efnalegra lífskjara og ánægju með lífskjörin 
eða tjáðrar hamingju, er til staðar, en er lítið 

• Góð stjórnun (good governance)  hefur mikil áhrif 
• Að hafa atvinnu, tækifæri til náms og frelsi til athafna  
• Aðrir þættir, svo sem eins og góð mannleg samskipti hafa 

meira vægi 
• Sameinuðu þjóðirnar, Ruut Veenhoven, Stefán Ólafsson 



Niðurstöður Ed Diener  

55 lönd – langtímarannsókn  

Mesta hamingjan: 

• Hátekjulönd  

• Einstaklingshyggja 

• Almenn mannréttindi 

• Jafnrétti 



Lydheilsustod.is 
Hamingja Íslendinga: 



Að þekkja hamingjuvakana 

• Hvað varst þú að gera í gær?  

– Dagbók aftur á bak 

• Vertu nákvæm/ur, frá því fórst á fætur og þar 
til þú fórst að sofa, lið fyrir lið 

– Siðan gefur þú hverjum lið einkunn – hversu 
hamingjusöm þú varst 



Markmið sálfræði var í upphafi: 
  

1. rannsaka andlega krankleika og þróa 
meðferðarúrræði 

2. Rannsaka frammúrskarandi eiginleika og 
hæfileika og hvernig þeir geta nýst sem 
best 

3. auka hamingju og velferð almennings 

 

Nú er komið að lið nr. 3! 



Jákvæð sálfræði og hamingjumælingar 

 Erum fjárhagslega ríkari, en 
 

Þunglyndi hefur aukist 

Lyfjanotkun hefur aukist 

Erum ekki mikið hamingjusamari þrátt fyrir 
byltingu í lífskjörum 

2000: Seligman breytir áherslum hjá APA 



II. Skilgreining á hamingjunni: 

o Sátt við guð og menn 
o Innri sátt 

o Sæla, gleði 

o Finna tilgang 

o Flæði (flow) 

 

o Átta – tía 
o Satisfier – maximizer 

o Ná árangri  

o Farsæld 

o Nautnalíf vs. 
Meinlætalifnaður   

o Skammtímahagsmunir vs. 
Langtímahagsmunir 

 



Hamingjumælingar 
1.   Hversu hamingjusamur ert þú í dag á bilinu 1-10? 

2.   Hversu ánægður/ánægð ert þú með líf þitt heildina á   

   litið? 

1. Samanburður milli landa og lesið í menningu 

2. Ímyndaðu þér besta hugsanlega lífið og hið ömurlegasta – 
Hvar er þitt líf á þessum kvarða á bilinu 1-10 

3. Tímatæki sem pípir, þátttakandi skráir líðan og hvað hann er 
að fást við 

4. Vellíðunar-kvarðar eins og SWLS, Nærð þú að blómstra, 
Barbara Friedricsen 3:1 o.s.frv. 

5. Hamingjuvísitala – Bretland / Bhutan 

 

 

 



Hvað segja rannsóknir um fylgni 
Samantekt; C. Paterson 2007 

  

 

Engin eða lítil fylgni Klárlega fylgni Mikil fylgni 

aldur fjöldi vina þakklæti 

kyn vera giftur jákvæðni 

menntun trúariðkun vera í vinnu 

félagsleg staða félagslíf tíðni kynlífs 

tekjur líkamleg heilsa að vera oft hrósað 

að eiga börn skyldurækni, samviskusemi við eineggja tvíbura 

tilheyra minnihluta/meirihluta úthverfa sjálfstraust 

gáfnafar taugaveiklun (neikvæð fylgni) 

líkamlega aðlaðandi innri stjórnun   



Ræturnar 

Núvitund – Buddismi 

Þroska skapgerðina – Forngrikkir 

Farsæld er ferðalag, spurt að leikslokum.  Nýtt 
hæfileika þín og gerðu það sem er rétt - 
Aristoteles 

Sæla, ánægja, halda sig frá sársauka – Hedonism 

Mannúðarsálfræði – að blómstra – 
Maslow/Roger 

 

 



Ed Diener Próf SWLS 

 

I. Líf mitt er nálægt því að vera 
fullkomið á flestan hátt 

II. Aðstæður mínar í lífinu eru 
framúrskarandi. 

III. Ég er ánægð(ur) með líf mitt 

IV. Hingað til hef ég fengið það sem 
máli skiptir í lífinu 

V. Ef ég ætti að lifa lífi mínu upp á 
nýtt myndi ég nánast engu 
breyta 

 

1. Alls ekki satt 

2. Ósammála 

3. Frekar ósammála 

4. Hvorki sammála eða 
ósammála 

5. Frekar sammála 

6. Sammála 

7. Alveg satt 

 



Nærð þú að blómstra? - Seligman 

Merktu við hverja fullyrðingu með tölu  

sem þér finnst passa best við þig. 

• 1 – Mjög ósammála 

• 2 – Ósammála 

• 3 – Frekar ósammála 

• 4 – Hvorki sammála né ósammála 

• 5 – Frekar sammála 

• 6 – Sammála 

• 7 – Mjög sammála 

1. Líf mitt hefur tilgang og merkingu 

2. Félagslegu tengslin mín styrkja mig 
og eru gefandi. 

3. Ég tek virkan þátt og hef áhuga á 
mínu daglega lífi. 

4. Ég legg á virkan hátt mitt af mörkum 
til að stuðla að vellíðan annarra. 

5. Ég hef hæfni og getu til að gera það 
sem skiptir mig máli. 

6. Ég er góð manneskja og lífi 
innihaldsríku lífi 

7. Ég horfi björtum augum fram á 
veginn 

8. Fólk ber virðingu fyrir mér.  
 

 



Læra af öðrum 

• Hver í kringum þig er hamingjusamastur? 

• Hvað getum við lært af viðkomandi? 

– Láta nemendur taka viðtal við hamingjusamasta 
einstaklinginn í kringum þig 



 
Lýstu ,,fullkomnu kvöldi“ 

 frá kl. 18-23 
raunhæft eða ekki raunhæft, þitt er valið 

 
 



Lokaðu augunum 

• Ímyndaðu þér – þú ert upp á þitt besta! 

– Áætlun um að blómstra 

 

• Hvar ertu, hvernig líður þér, af hverju, með 
hverjum ertu, hvað ertu að gera, eitthvað 
annað? 



Skrifaðu niður nákvæma minningu 

• Hvenær var ég síðast upp á mitt besta? 

• Lýstu eins nákvæmlega og þú getur, 
dásamlegri nýlegri minningu  

 

– Hvar varstu, með hverju varstu, hvað varstu að 
fást við, vertu nákvæm/ur 



Á að kenna ,,hamingjufræði”? 

Hvað viltu allra helst börnum þínum 
til handa? 

Hvert er markmið menntunar? 



Dæmi um hamingjuaukandi verkefni: 

• Góðverk – ákveddu næsta góðverk – skrá líðan 

• Þakklæti – 7 daga 
– Alla vega þrennt á hverju kvöldi sem þú ert þakklát fyrir 
– Vertu jákvæður í eigin garð, skrifaðu niður það sem gekk vel í dag og af hverju það 

gekk vel 
– Þakklætisbréf 

• Styrkleikar 
– Uppgötva þá, umræður í hóp, nota markvisst t.d. takast á við eitthvað nýtt með 

styrkleikanum þínum, eða nýta nýjan styrkleika 

• Núvitundaræfingar – 7 daga 
– Borða í núvitund (rúsínu) 
– Ganga í núvitund 

• Fullt af áhugaverðum könnunarlistum á: 
– Authentichappiness.com 

 

 



Dæmi um fleiri hamingjuaukandi 
verkefni: 

• Samskipti 
– Hvað einkennir góð samskipti, stuðla að vinnáttu og bræðralagi 

– Að kynnast nýju fólki 

– Að leysa deilur 

– hrós, taktu eftir því góða sem aðrir gera og hafðu orð á því  

• Safna úrklippum  uppbyggilegum greinum/myndum/viðtölum 

• Ljósmyndaverkefni 

• Geðkassi – geymdu góðar minningar og ryfjaðu þær upp 

• Upplifunarganga / gengið í þögn 

 

 



Hvernig kynnumst við nýju fólki? 
Deila með öðrum – kennsluaðferð í samskiptum 

Deila með öðrum: 

• Hvernig kynntist þú einhverjum nýjum síðast? 
– skrifa um reynslu sína af því að fitja upp á samræðum við einhvern 

sem þeir þekktu ekki vel (t.d. í skólanum eða frístíma)  

• Skrifa niður söguna – stutt! 

• Valdar sögur lesnar upp!  

• Þegar snjöllustu athugasemdirnar voru lesnar mátti 
glöggt sjá hve hinir í bekknum lærðu af hvert öðru 

• Nafnleyndin tryggir öryggi þátttakenda og engum er stillt 
upp við vegg. 



Dæmi um fleiri hamingjuaukandi 
verkefni: 

• Þekkja eigin gildi og markmið 
• Tilfinningar 
• Fyrirgefning 
• Viðhorf 
• Heilsa, hreyfing, mataræði 
• Flæði 
• Þrautseygja, seigla, úthald 
• Taktu eftir því góða sem aðrir gera og hafðu orð á 

því 
• Fyrirmyndir 
• Þátttaka, virkni 

 
 



Inntak hamingjuríks lífs  

• Náin tengsl/vinátta 

• Árangur 

• Bjartsýni 

• Menntun 

• Heilbrigði 

• Bróðurþel 

• Merking 

• Tilgangur 

 



Jákvæð menntun: 

• Skóli er staður í samfélaginu fyrir nemendur að læra um það sem er 
mikilvægt og þar sem þeim líður vel. 

• Þar er áhersla að vera á vellíðan, merkingu, tilgang, gleði,  þakklæti, 
sköpun, einlægni, áhuga, von, andagift, að setja sig í spor annarra 

• Skólasamfélagið á ekki að byggjast á samkeppni heldur styðja bæði 
við velferð nema og kennara.  

• Skóli á að vera lærdómssamfélag fyrir bæði nemendur og kennara.  
• Það á oftar að spyrja nemendurnar og kennara ,,er þetta góður 

skóli? hvað má bæta? líður þér vel í skólanum? ertu með hugmynd 
sem við getum framkvæmt saman til að gera skólann betri? 

• Hans Henrik Knoop - Research - Aarhus University 

http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw
http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgzYbGn-rHAhXCVhQKHfT_CRc&url=http://pure.au.dk/portal/en/persons/hans-henrik-knoop(309c5cfb-5430-4dc1-aa41-5c80651b924b).html&usg=AFQjCNHzIbHDFYp9CRDKh_fEYLEeJrgwYA&sig2=etItf_xOE9_4BlzjEgiQzw


Jákvæð sálfræði - Seligman 

 



jubileecenter.ac.uk 
 

 



 Fyrsti Grammar - skólinn sem notar 
jákvæða sálfræði: 

• https://www.ggs.vic.edu.au/School/Positive-Education/Positive-Education--The-
Geelong-Grammar-School-Journey 
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50 æfingar – Action for happiness 

• http://www.actionforhappiness.org/take-
action 



Eigum við að stefna að hamingjunni? 

• Hamingjusamir lifa 
lengur! 

• Hamingjusamir eru 
heilsubetri 

• Hamingjusamir eru 
virkari 

• Hamingjusamir eru í 
betri hjónaböndum 

 



Hamingjuráð? 
skv. Páli Matthíassyni geðlækni 

• Vera í kærleikssambandi, í 3 ár hið minnsta 

• Hitta vini, fjölskyldu og nágranna og oft (og í þessari 
röð) 

• Fást við störf sem skipta okkur máli 

• Gefa eftir, sleppa, fyrirgefa 

• Skoða eigin viðbrögð – sjálfsþekking 

• Vera í félagsskap s.s. trúarhóp, sjálfboðaliðastörfum,  

• vera lítið með sjálfum sér 

• vera virkur, vinna í þágu samfélagsins 



 
Hvað einkennir þá allra 

hamingjusömustu? 
      Ed Diener – Mr. Happy  Þau elska og eruð elskuð 

 Eru í samskiptum  

 Nýta hæfileika sína 

 Finnst lífið spennandi ævintýri 
og heimurinn forvitnilegur  

 eru opin og forvitin og tilbúin að læra eitthvað nýtt 

 Hafa mikla ánægju af starfi sínu  
 Launað starf eða ólaunað, áhugamál, sjálfboðaliðstarf 

o.s.frv.  

 Sjálfsþekking: vita hvað gefur þeim ánægju 

Markmið sem er stærra en þau 
sjálf – láta gott af sér leiða – 
huga út fyrir sjálfan sig (lífsmarkmið) 

 

 

 

 



Nefndu 3 styrkleika sem hafa leitt 
þig þangað, sem þú ert í dag 

 



Sálrænir þættir sem hafa áhrif: 

• Minnið 

• Jákvæðar skynvillur 

• að stjórna aðstæðum 

• Skynjun 

• Viðhorf 

• Núvitund 

 

 

 

 



Viðhorf skiptir máli: 

• Brekkan framundan, hversu erfið verður 
gangan? 

– Mahler/Mozart 

– Fyrri hópurinn taldi gönguna nokkuð þunga (31 
stig), seinni hópurinn taldi gönguna vera léttari 
(19 stig) 

• Rannsókn Proffitt og Clore 2006 

 

• Ykkar reynsla? 



Tilfinningapróf 

Meira t.d.: http://mood-monitor.perbang.dk/  
The PANAS scales (Positive and negativa affect) 
D., Clark, L.A. & Tellegan,, A (1988). Therapist´s 

Guide to Positive Psychological 
Interventions,1988 © APA  

 



Tilfinningar s.l. viku: 
  
Gefðu hverri tilfinningu tölu á bilinu 1-5 sem þér finnst ná að lýsa best hvernig þér hefur líðið í s.l. viku. Talan 5 þýðir að þú þekkir þessa tilfinningu mjög vel,  
1 merkir að þú þekkir ekki mikið þá tilfinningu s.l. viku. 
  
 1 2 3 4  5 
 á lítið eða á smá við Já og nei     Á sæmilega við  á mjög 
 á ekkert við  á hæfileika við                 vel við 

 
Áhugasemi   _____ 
Pirrelsi   _____ 
Óróleiki   _____ 
Tilhlökkun  _____ 
Styrkur  _____ 
Samviskubit   _____ 
Fjandsemi   _____ 
Sinnuleysi   _____ 
Ákafi  _____ 
Skömm   _____ 
Kvíðin/inn   _____ 
Eftirsjá   _____ 
Athugul/ll  _____ 
Taugaspennt/ur   _____ 
Virk/ur  (active)  _____ 
Hrædd/ur   _____ 
Taugaveiklun   _____ 
Vellíðan  _____ 
Bjartsýni  _____ 
Áræðni  _____ 
  
 1,4, 5,9,12,13,15,18,19,20   Teldu stigin (10-50) _______ 
 Því hærra því betra 
  2,3,6,7,8, 10,11,14,16,17   Teldu stigin (10-50) ________ 
 Því lærra því betra   



Jákvæðni 

Hugsum öðruvísi 

Meiri sveigjanleiki 

Skapandi hugsun 

Víðsýnni 

Sjáum fleiri möguleika 
 

Positivity Ratio 3:1 

Gott hjónaband: 5:1 


