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Meginmarkmiðin verkefnisins voru:  

 Að hafa markþjálfun aðgengilega í skólastarfinu. 

 Að efla skólaumhverfið  

 Að styrkja sjálfsmynd nemenda  

 Að aðstoða nemendur við að setja sér markmið og ná árangri  

 Að aðstoða nemendur við að finna og nota styrkleika sína bæði í námi og daglegu lífi.  

 

Leiðir til að ná markmiði: 

Boðið var upp á hópmarkþjálfun í 6. og 7. bekk skólaárið 2018 – 2020 og voru valáfangar hjá 9. 

og 10. bekk. Þá var boðið uppá einstaklingsviðtöl fyrir nemendur í 10. bekk á vorönninni og hafa 

þau nýst nemendum vel. Verkefnastjóri útbjó framkvæmdaáætlun, sá um allt skipulag, samskipti 

við foreldra og tók viðtöl við nemendur í 10. bekk ásamt samstarfsaðila. 

 

Helsti ávinningur  

Markþjálfun hefur styrkt vel áherslur og starf skólans og er orðinn mikilvægur hlekkur í samstarfi 

við námsráðgjafa. Með markþjálfun höfum við lagt áherslu á að skapa rými fyrir nemendur til að 

þeir upplifi m.a. traust í samtalinu, geti verið þeir sjálfir, læri að hlusta á sjálfan sig, sjái eigin 

styrkleika og að þeir fái jákvæða og uppbyggjandi hvatningu.  

 

Kynning á verkefninu 

Markþjálfi er ekki ráðgjafi heldur leggur hann áherslu á að nemandinn leiti sjálfur lausna á hverju 

máli sem tekið er fyrir. Markþjálfun (e. coaching) er aðferð sem er notuð til þess að hjálpa fólki að 

ná meiri árangri í eigin lífi. Það er aðferð sem miðar að því að hjálpa fólki að finna sinn innri styrk 



og stytta leið að ákveðnu markmiði, hvort sem það er persónulegur vöxtur, aukin lífsgæði, bætt 

starfsumhverfi eða til þess að ná betri árangri og frammistöðu í eigin lífi.  

Markþjálfun beitir meðal annars samræðuhefð þar sem einn vekur annan til umhugsunar með því 

að spyrja opinna spurninga, notar virka hlustun, stuðning og hvatningu, það hjálpar nemandanum 

að finna aðferðir sem hjálpa honum að ná markmiðum sínum. Vitund eflist og kemur nemandinn 

sjálfur með lausnir,  ákveðin leið til þess að ná fram því besta í hverjum og einum.  

Markþjálfun getur gefið einstaklingum færi á skoða sjálfan sig, hegðun sína og vinnu, markmiðið 

er að hjálpa nemandanum og markþjálfi vinnur með nemendum í fullum trúnaði. Með 

einstaklingsmiðaðri markþjálfun er hægt að ná miklum árangri með nemendum, Með því að 

einblína á það jákvæða í fari unglinga styrkist sjálfsmynd þeirra, orka og virkni verður meiri ásamt 

aukinni virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

Tímabil markþjálfunarinnar var allt frá frá einu eða tveimur skiptum eða fleiri allt eftir ósk 

viðkomandi nemanda og þá voru litlir hópar á miðstigi í nokkra vikna lotum. 

 

Næstu skref 

Verkefnið hefur farið mjög vel af stað í Álftanesskóla og almenn ánægja ríkir með framkvæmd 

þess. Nú er innleiðingarferli lokið og stefnan er að halda ótrauð áfram með verkefnið enda eru allir 

hlutaðeigandi einkar ánægðir með það og framvindu mála. 


