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Útdráttur 
 
Aristóteles hélt því fram að heiðarleiki, sanngirni og trúmennska væru eiginleikar sem 
menn þörfnuðust til að geta átt í farsælum samskiptum hver við annan. Má segja að 
það hafi verið upphaf lífsleikni sem hugmyndafræði í menntun. Aðalnámskrá 
leikskóla kveður á um að í leikskóla sé lögð rækt við lífsleikni barna með því m.a. að 
rækta alla þroskaþætti. Í ritgerðinni er fjallað um hvað hlutverk leikskólakennara er 
mikilvægt, að hann þurfi að  þekkja þau áhrif sem hann hefur sem fyrirmynd. Fjallað 
er um kenningar Michael Fullan um hvernig gott er að innleiða nýtt námsefni, 
skólastjórnunarstefnu Sergiovanni og framkvæmd breytinga skv. Jillian Rodd.  

Til að leita svara við spurningunni „hvernig er hægt að undirbúa 
leikskólakennara með vinnu með lífsleikni?“ var tekið viðtal við verkefnisstjóra sem 
hefur gengið í gegnum það að innleiða lífsleikni í leikskóla, einnig var settur saman 
rýnihópur leikskólakennara sem höfðu ekki unnið markvisst með lífsleikni. 
 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að nauðsynlegt er að undirbúa allt 
breytingarferli vel og gera sér skýra og vel ígrundaða mynd af því hvert skal stefna 
áður en  lagt er af stað í breytingarnar. 
 

Abstract 
 
Aristotle thought that honesty, justice and loyalty were necessary virtues for 
successful relationships. It can be said that his words mark the beginning of the 
ideology of life skills as part of education. The Icelandic curriculum for preschools 
states that children practise life skills e.g. by nurturing all aspects of their 
development. This thesis focuses on the important role of the preschool teacher as a 
role model and the importance of being aware of their influence as such. Michael 
Fullan’s theories about how to introduce new course material, Sergiovanni’s approach 
to school leadership and Jillian Rodd’s framework for implementing change are all 
discussed. 
 To attempt to answer the question “How can we prepare preschool teachers 
through hands-on application of life skills teaching?” we interviewed a project 
manager who had already implemented life skills teaching in preschool, and also put 
together a focus group of preschool teachers who did not have experience with life 
skills teaching. 
 The study’s main conclusions are that it is important to prepare the change 
process thoroughly and have a clear and well thought out direction before 
implementing change.
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Heilræðavísur 
 

Ungum er það allra best 
að óttast Guð, sinn herra, 

þeim mun viskan veitast mest 
og virðing aldrei þverra. 

 
Hafðu hvorki háð né spott, 

hugsa um ræðu mína, 
elska Guð og gerðu gott, 

geym vel æru þína. 
 

Foreldrum þínum þéna af dyggð, 
það má gæfu veita, 

varast þeim að veita styggð, 
viljirðu gott barn heita. 

 
Hugsa um það helst og fremst, 

sem heiðurinn má næra; 
aldrei sá til æru kemst. 

sem ekkert gott vill læra. 
 

Lærður er í lyndi glaður, 
lof ber hann hjá þjóðum, 

hinn er ei nema hálfur maður, 
sem hafnar siðum góðum. 

 
Oft er sá í orðum nýtur, 

sem iðkar menntun kæra, 
en þursinn heimskur þegja hlýtur, 

sem þrjóskast við að læra. 
 

Vertu dyggur, trúr og tryggur, 
tungu geymdu þína, 

við engan styggur né í orðum hryggur, 
athuga ræðu mína. 

 
Lítillátur, ljúfur og kátur , 

leik þér ei úr máta; 
varast spjátur, hæðni, hlátur, 

heimskir menn sig státa. 
 

Víst ávallt þeim vana halt: 
Vinna, lesa, iðja; 

umfram allt þó ætíð skalt 
elska Guð og biðja. 

 

Hallgrímur Pétursson 
1614-1674 
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1. Inngangur 
Mín fyrsta reynsla af lífsleikni í leikskóla var þegar sonur minn, tæplega tveggja ára 

gamall, byrjaði í leikskóla árið 2001. Leikskólinn var einn af leikskólunum þar sem 

þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla var að fara í gang. Eftir kynningu á 

þróunarverkefninu á foreldrafundi, get ég ekki sagt annað en ég hafi farið svífandi út, 

svo heilluð var ég af frásögn verkefnisstjórans af verkefninu, markmiðum þess og 

leiðum. Árið 2002 urðu svo þær breytingar að fjölskyldan flutti frá Akureyri. Tíminn 

leið og smám saman færðist minningin um lífsleikni í leikskóla aftar og aftar. Það var 

svo fyrir nokkrum mánuðum að ég átti viðræður við nokkra leikskólakennara um 

skort á færni barna í mannlegum samskiptum og virðingaleysi barna fyrir umhverfi 

sínu. Talið barst að lífsleikni og þróunarverkefninu sem leikskólarnir á Akureyri 

höfðu tekið þátt í. Er skemmst frá því að segja að ákvörðun var tekin um að innleiða 

lífsleikni í leikskólastarfið hjá okkur. Þessar umræður urðu kveikjan að lokaverkefni 

mínu við leikskólabraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri. 

 Í leikskólafræði áföngum leikskólabrautar Háskólans á Akureyri, kom ítrekað 

fram hversu mikilvægu hlutverki leikskólakennarar gegna í uppeldi og námi barna. Í 

Aðalnámskrá leikskóla stendur: ,,Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en 

leikskólastarfið er viðbót við það uppeldi sem börnin fá á heimilum sínum”.1

Samkvæmt Hagstofu Íslands eru rúmlega 70% leikskólabarna í 8 tíma á dag eða meira 

í leikskóla.2 Það er því ljóst að leikskólakennarinn ásamt starfsfólki leikskóla er 

mikilvægur hluti í lífi hvers barns. Þess vegna skiptir máli að leikskólakennarar séu 

meðvitaðir um hlutverk sitt sem fyrirmyndir barna. Með þetta í huga ákvað ég að 

skoða hvernig best væri að undirbúa leikskólakennara fyrir vinnu með lífsleikni. 

 Í ritgerðinni leitast ég við að svara spurningunni: Hvernig er hægt að undirbúa 

leikskólakennara fyrir vinnu með lífsleikni? Ég byrja á að gera grein fyrir lífsleikni því 

næst geri ég grein fyrir hlutverki leikskólakennara og stjórnenda leikskóla. Þá mun ég 

greina frá viðtalsrannsókn sem ég gerði í þeim tilgangi að skýra frá því sem skiptir 

máli og hefur áhrif við innleiðingu á lífsleikni í leikskóla. Að síðustu er umfjöllun og 

lokaorð.  

 

1 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
2 Hagstofa Íslands 
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2. Lífsleikni 
Forn-Grikkir veltu því fyrir sér hvað það væri sem gerði mennina góða. Aristóteles 

hélt því meðal annars fram að dygðugum mönnum gengi almennt betur í lífinu en 

öðrum.3 Aristóteles skilgreinir dygð sem persónueiginleika sem liggur mitt á milli 

tveggja öfga. Sem dæmi má nefna ábyrgð þar sem algjör fórnfýsi eru öfgar í aðra 

áttina og ábyrgðarleysi eru öfgar í hina áttina. Sá sem gætir meðalhófs ætlar sér 

hvorki um of né van, hann bregst rétt við í réttum mæli við réttar aðstæður.4

Samkvæmt Aristóteles eru heiðarleiki, sanngirni og trúmennska allt eiginleikar 

sem menn þurfa að hafa til þess að eiga góð og farsæl samskipti hver við annan5. Má 

segja að það hafi verið upphaf lífsleikni sem hugmyndafræði í menntun.  

Margir samverkandi þættir eins og minni trú á getu barna til þess að hugsa 

skynsamlega um siðferðisleg efni, tæknihyggja og svartsýni í heiminum, drógu úr 

áhuga á umræðu um siðferðisleg málefni og urðu þess valdandi að lífsleikni hvarf að 

mestu úr skólanámskrám um miðja síðustu öld.6 Lickona telur þó að góðir kennarar 

hafi í raun kennt siðfræði jafnt meðvitað sem ómeðvitað í gegnum tíðina. Að þeir hafi 

lagt jafn mikla áherslu á velsæmi eins og þeir lögðu á lestur og skrift. Lickona segir 

að hlutverk kennara sé ekki að kenna dygð, heldur að hjálpa börnum að læra hvernig á 

að tileinka sér dygð og skilgreina gildi sín.7

Agaleysi og ofbeldi í skólum varð til þess að hugmyndafræði lífsleikninnar var 

endurvakin undir lok 20. aldar.8 Börn hafa þörf fyrir siðferðileg gildi og er það 

hlutverk uppalenda og skóla að leggja undirstöðurnar.9 Bent hefur verið á að farsælla 

sé fyrir einstaklinginn jafnt sem samfélagið í heild sinni að hafa áhrif á siðferðisgildi 

og venjur með því að kenna börnum að taka ákvarðanir og breyta eftir þeim.10 

Grunnurinn að góðu lífi sé að leggja rækt við alhliða þroska einstaklingsins.11 

3 Rachels 1997:209 
4 Kristján Kristjánsson 2006:3 
5 Rachels 1997:221-222 
6 Kristján Kristjánsson 2001:83-84 
7 Lickona 2001:6-9 
8 Kristján Kristjánsson 2001:84 
9 Bohlin, Farmer og Ryan 2001:xi 
10 Bohlin, Farmer og Ryan 2001:2-6 
11 Kristján Kristjánsson 1997:220 
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Í Aðalnámskrá leikskóla segir að til að öðlast lífsleikni þurfi barnið að læra: 

undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við jafningja í leik og 
starfi 
að bera virðingu fyrir öðrum 
að sýna umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum, ólíkri menningu og 
reynslu 
að þekkja sinn innri mann og styrkja sjálfstraust sitt 
að auka færni sína til samskipta og umgengni við félagana 
að beita röklegri hugsun, spyrja spurninga og leita svara 
að virða lífsgildi, venjur og hefðir sem ríkja í leikskólanum og samfélaginu 
að í samskiptum manna er nauðsynlegt að hafa reglur sem ber að virða 
að bera virðingu fyrir náttúrunni – umhverfinu, dýrum og jurtum.12 

Aukin umfjöllun og breytt viðhorf til siðferðis hafa endurvakið áhuga á gildi 

siðfræðinnar í menntun. Áhuginn hefur ekki síst beinst að þeim aldri þegar grunnur er 

lagður að siðferiskennd barna, eða þeim árum sem tilheyra fyrsta skólastiginu.  

Kristján Kristjánsson segir í ritgerð sinni Lífsleikni í skólum að það þurfi að 

,,gefa sem flestum kost á því að ná sem mestum þroska”.13 Grunnurinn að góðu lífi sé 

að börnum sé kennt að taka ákvarðanir og breyta eftir þeim. Hugmynd Kristjáns er í 

samræmi við hugmynd Forn-Grikkja um að menntun feli í sér alhliða þroska siðvits, 

bókvits og verkvits.14 Kristján bendir á að í námskrám leik-, grunn-, og 

framhaldsskóla sem menntamálaráðuneytið gaf út 1999, komi fram ný námsgrein eða 

svið sem kallast lífsleikni. Hann telur að með tilkomu þessarar nýju námsgreinar komi 

fram viðhorfsbreyting. Námskrárnar eiga það sameiginlegt að með lífsleikni sé m.a. 

stuðlað að alhliða þroska hvers og eins svo að hann megi verða færari um að takast á 

við lífið. Það er hins vegar mismunandi eftir skólastigum hver útfærslan er.15 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um að lífsleikni byggist á alhliða þroska 

barna, færni til samskipta, rökrænnar tjáningar og til þess að bera virðingu fyrir 

umhverfi sínu, einnig: 

[...] Lífsleikni felst m.a. í því að virða reglur. Leikskóli skal setja reglur sem 
gilda eigi í barnahópi og skýra tilgang þeirra fyrir börnum. Eðlilegt er að eldri 
börn taki þátt í að setja sumar reglur í barnahópi og ræða þær. Er það vísir að 
lýðræðislegum vinnubrögðum sem börn þurfa smám saman að temja sér. 
Styðja þarf börn í að virða settar reglur og gefa þeim kost á að leysa úr eigin 
málum og deilum á friðsamlegan hátt.16 

12 Aðalnámskrá leikskóla 1999:17 
13 Kristján Kristjánsson 2001:81-104 
14 Kristján Kristjánsson, 1997:220 
15 Kristján Kristjánsson 2001:81 
16 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
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Í leikskóla er mikilvægt að efla lífsleikni barna með því að rækta alla þroskaþætti. 

Hlutvek leikskólakennarans er mikilvægt, hann þarf að þekkja þau áhrif sem hann 

hefur sem fyrirmynd og ganga til verka sinna með jákvæðu hugarfari og ganga á 

undan með góðu fordæmi. 

2.1 Leikskólakennarinn 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum leikskóladvalar á þroska barna sýna að 

það skiptir miklu hvað felst í samskiptum starfsfólks og barna og hvaða reynslu 

börnin afla sér.17 Einnig skiptir máli, hvers konar reynslu börn og fullorðnir öðlast 

saman. Í uppeldi fer fram ákveðin menningarmiðlun, Bae18 heldur því m.a. fram að 

tengsl fullorðins og barns sé hornsteinn í menningu hvers samfélags. Í samskiptum 

leikskólakennara og barns fari því fram miðlun menningarlegra lífsgilda. Miðlun 

lífsgilda á sér ekki eingöngu stað í samræðum og töluðum orðum, hún birtist einnig í 

framkomu, samskiptum og með líkamstjáningu.19 

Gregory Bateson skilgreindi boðskipti sem athöfn sem felur í sér að menn 

miðli á milli sín boðum, sögðum eða ósögðum. Þau snerta orð, hugsanir, upplifanir, 

reynslu og tilfinningar. Boðskipti fara ekki bara fram í orðum, þau fara einnig fram í 

athöfnum í formi látbragðs, augnhreyfinga og svipbrigða. Ekki er hægt að skilja að 

orð og athöfn því þegar lögð er merking í orð og athafnir þarf það að gerast í 

samhengi hvort við annað. Þannig gefum við hvort öðru ósögð skilaboð um hvernig 

túlka beri athafnir og orð.20 

Hrönn Pálmadóttir gerði rannsókn um boðskipti í barnahóp og íhlutun kennara 

í leikskóla. Í rannsókn Hrannar kom fram að afskipti starfsfólks einkenndust af 

hlutleysi og afskiptaleysi í frjálsum leik barnarnna en í hópastarfi voru börnin studd 

og hvött áfram. Hrönn dregur þá ályktun af rannsókn sinni að ,,starf í leikskólum 

kallar í ríkum mæli á fagmennsku.”21 Þar sem tæplega 30% starfsmanna leikskóla á 

Íslandi eru fagmenntaðir leikskólakennarar22 er mikilvægt fyrir leikskólakennara að 

vera góð fyrirmynd fyrir annað starfsfólk. 

 
17 Bae 1992:33-60 
18 Bae 1992:33-60 
19 Bae 1992:33-60 
20 Valborg Sigurðardóttir 1991:77 
21 Hrönn Pálmadóttir 2004:97-122 
22 Hagstofa Íslands 
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Heimspekingurinn og uppeldisfræðingurinn Johann Friedrich Herbart vildi 

vinna að heildarmarkmiði uppeldis með aga, siðferðisuppeldi og kennslu. Í 

siðferðisuppeldi er lögð áhersla á að höfða beint til samvisku og kurteisi 

leikskólakennarans. Það er nauðsynlegt skilyrði að leikskólakennarinn hafi þær dygðir 

að bera sem hann vill að börnin tileinki sér, þá hefur leikskólakennarinn vald til að 

nálgast börnin af öryggi og trausti. Það er ekki nóg að hafa reynslu en þegar reynsla, 

kenningar og þekking eru sett saman gefur það tækifæri til víðsýni og vaxandi innsæis 

í eðli menntunar.23 Samkvæmt Herbart eru fyrirmyndir einn mikilvægasti þátturinn í 

siðfræði menntunar.24 Börn læra ekki umhyggju í gegnum lestur og verkefni heldur í 

samskiptum við aðra. Leikskólakennarar eru nauðsynleg fyrirmynd þar sem þeir sýna 

umhyggju og væntumþykju. Foreldrar og leikskólakennarar verða sjálfir að fara eftir 

þeim reglum og viðmiðum sem þeir setja börnum.25 

Dr. Thomas Gordon lagði áherslu á jákvæð tengsl milli leikskólakennara og 

barna. Gordon nefnir mikilvægi þess að tala við börn, en benti jafnframt á að umræða 

getur bæði skaðað og styrkt mannleg samskipti. Jákvæð samskipti milli 

leikskólakennara og barns eru lykill að árangursríkri kennslu, hvort sem um ræðir 

inntak, leikni eða mótun gilda. Leikskólakennari getur gert flest skemmtileg og 

áhugavert geti hann myndað tengsl við börn sem byggjast á gagnkvæmu trausti.26 

Ítalski kennarinn og hugmyndasmiðurinn Loris Malaguzzi var með ákveðnar 

skoðanir á hvert hlutverk kennarans ætti að vera. Hann taldi að til að ná sambandi við 

börn þarf kennari að vera skapandi (productive), vingjarnlegur (amiable) og 

ögrandi/hvetjandi (exciting). Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um að 

framkvæmd þarf að haldast í hendur við markmið eða gildi. Faglegur þroski kemur að 

hluta með vinnu einstaklingsins en á mun dýrmætari hátt með samræður við 

samstarfsmenn, foreldra og aðra sérfræðinga.27 Malaguzzi taldi mikilvægt að börn 

noti öll skilningarvit sín. Það væri hlutverk kennara og foreldra að virkja markvisst 

frumlega og skapandi hugsun barna.28 

Þegar samskipti leikskólakennara og barns eru viðurkennd, er stuðlað að 

frumkvæði, tillitssemi, sköpunarhæfni, sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. 

 
23 Myhre 2001:116-117 
24 Myhre 2001:117 
25 Bohlin, Farmer og Ryan 2001:68 
26 Gordon 2001:11-14 
27 Edwards, Gadini og Forman 1998:73 
28 Gedin og Sjöblom 1995:105-110 
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Jafnhliða því skynjar leikskólakennarinn að honum tekst vel til og það styrkir 

fagvitund hans og eykur starfsgleði. Sameiginleg jákvæð reynsla leikskólakennara og 

barns skapar forsendur fyrir áframhaldandi námi og þroska þeirra beggja.29 Ef 

framkoma leikskólakennarans er á hinn bóginn vélræn, vanhugsuð og hindrar jákvæða 

reynslu, getur það stuðlað að óöryggi, andstöðu, undirgefni, skorti á sjálfsvirðingu og 

virðingu fyrir öðrum hjá barninu. Leikskólakennarinn fer á mis við ánægjulega 

reynslu með barninu og það dregur einnig úr möguleikum hans til aukins náms og 

þroska. Viðhorf hans verða hluti af þeirri þöglu þekkingu sem hann miðlar til 

barnsins.30 

Með ígrundun á eigið starf skilgreinir leikskólakennarinn uppeldisaðferðir 

sínar og sýn á börn, lærir að þekkja viðhorf sín og gildismat. Í samskiptum barna og 

fullorðinna er m.a. lagður grunnur að siðferðisþroska barnanna, því er mikilvægt að 

leikskólakennarinn sé meðvitaður um áhrif sín sem fyrirmyndar. Með ígrundun á 

eigin starfsaðferðir einn og í samstarfi við aðra, eykst fagvitund leikskólakennarans.31 

2.2 Fagmennska 

Fagmennska byggist á því viðhorfi að þar til hæfir einstaklingar hafi frelsi til að nota 

þekkingu sína og færni í þágu skjólstæðinga. Með faglegu frelsi er átt við að 

leikskólakennarinn hafi leyfi til að taka ákvarðanir, á grundvelli sérfræðiþekkingar 

sinnar og siðareglna.32 

Samkvæmt Darling-Hammond er þekking undirstaða starfs kennara. Hver og 

einn kennari þarf að geta myndað sér rökstuddar skoðanir á flestu því sem hann gerir í 

kennslu. Hann þarf að vera opinn fyrir gagnrýni og tilbúinn til að endurskoða starf sitt 

til að gera betur. Gagnrýnið sjálfsmat og íhugun er ein af veigamestu undirstöðum 

sérfræði kennarans.33 

Gotvassli telur að fagmennska leikskólakennarans felist í því þegar fara saman 

fræði, reynsla og persónuleiki.34 Fagmennska krefst þess að finna jafnvægi milli 

faglegra og persónulegra þátta. Í sama streng tekur Dewey þegar hann talar um að 

 
29 Bae 1992:33-60 
30 Bae 1992:33-60 
31 Bae 1992:33-60 
32 Hoyle 1986:80 
33 Darling-Hammond 1990:35 
34 Gotvassli 1999:60-62 



Háskólinn á Akureyri
Lokaverkefni í B.Ed.-námi

8

fagmennska sé í eðli sínu leiðarljós og hjálpartæki við eigin athugun og mat.35 Þegar 

leikskólakennara finnst fagþekking sín vera þvert á skynsamlegt mat á aðstæðum, ætti 

leikskólakennari að fylgja eigin dómgreind. Samkvæmt þessum kenningum er 

fagmennska að leggja saman faglega þekkingu og eigin dómgreind.  

Í bókinni Beginnings and Beyond setur Katz fram kenningu um það hvernig 

leikskólakennarar verða að fagmönnum. Í upphafi telja leikskólakennarar að þá vanti 

eitthvað í menntun sína, að þeir hafi ekki verið búnir að takast á við veruleikann eins 

og hann leit út. Á þessu stigi talar Katz um þann sem lifir af (survival). Á næsta stigi 

fer leikskólakennarinn að fylgjast betur með hverjum einstaklingi og takast á við þau 

vandamál sem koma upp t.d á deildinni. Hann er að styrkjast í starfi (consolidation). 

Á þriðja stigi fer leikskólakennarinn að verða tilbúinn til að sækja í að reyna nýjar 

hugmyndir og efnivið. Þetta stig kallar Katz endurnýjun (renewal). Á fjórða og síðasta 

stiginu fer leikskólakennarinn að viðurkenna og skilja þörf fyrir ný sjónarhorn og 

mikilvægi innsæis fyrir starfið. Þetta stig kallar Katz þroska (maturity).36 Það er undir 

leikskólakennaranum komið hvernig hann nýtir sér stigin sem Katz nefnir, hver og 

einn ber ábyrgð á hvernig hann þroskar sig í starfi. 

2.3 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt fyrir leikskólakennara að átta sig á áhrifum 

sínum sem fyrirmynd. Í lífsleiknikennslu er mikilvægt að leikskólakennarinn geri sér 

grein fyrir í hverju lífsleiknin felst og hvernig er hægt að hafa áhrif á þá þroskaþætti 

sem efla og styrkja börn í lífsleikni. Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um 

ábyrgð sína sem fagmaður. Hann þarf að dýpka þekkingu sína og færni með ígrundun 

á eigin starfsaðferðir.  

Í næsta kafla verður fjallað um hlutverk stjórnenda, m.a. skólstjórnunarstefnu 

Sergiovanni og um innleiðingu á nýju námsefni samkvæmt kenningum 

félagsfræðingsins Michael Fullan. Meðal annars hvað ber að hafa í huga við 

framkvæmd og innleiðslu breytinga.  

 

35 Dewey 2000:323-324 
36 Gordon og Brown 1996:155 
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3. Stjórnun 
Samkvæmt lögum nr. 78/1994 bera sveitafélög megin ábyrgð á rekstri leikskóla.37 

Leikskólastjóri hvers leikskóla ber ábyrgð á starfsmannahaldi, fjárhagsáætlun og innra 

starfi leikskólans.38 Leikskólastjórinn er sá sem skapar aðstæður innan leikskólans 

þannig að leikskólakennararnir fá tækifæri til að vaxa og þroskast. 

Gotvassli segir áherslur 68-kynslóðarinnar hafa haft mikil áhrif á 

stjórnunarhlutverkið innan leikskóla á norðurlöndum. Rétturinn til frelsis og áhrif 

ásamt umhyggju fyrir einstaklingnum hafi tekið við af valdmannslegri 

stjórnunaraðferðum.39 Samskipti við marga ólíka hópa er stór hluti af starfi 

leikskólastjórans, því skiptir máli að hann þekki stjórnunarstíl sinn og hvaða leiðir 

hann notar til að fá fólk með sér.40 

Nokkrir stjórnunarstílar hafa verið ríkjandi í leikskólum, en sá stjórnunarstíll 

sem hefur verið álitinn vænlegastur til árangurs þegar samstarf skiptir máli er 

svokölluð þátttöku- eða lýðræðisstjórnun. Þátttöku-/lýðræðisstjórnun gengur út á það 

að stjórnandinn leggur áherslu á samvinnu, það er talinn meiri hvati til vinnu ef 

starfsfólkið er með í að setja markmiðin sem á að vinna eftir. Stjórnandinn vísar 

veginn og fær starfsfólkið í lið með sér. Til dæmis með því að fela starfsfólki ábyrgð á 

einhverju sem það telur mikilvægt.41 Eins og komið hefur fram snýst starf 

leikskólastjóra um samskipti við fólk, bæði innan og utan leikskólans. Stjórnandinn 

ávinnur sér virðingu og traust m.a. með því að vera sanngjarn, áhugasamur og 

leiðandi í því starfi sem unnið er, en fyrst og fremst er stjórnandinn fyrirmynd annarra 

starfsmanna.42 

3.1 Að innleiða nýtt námsefni 

Félagsfræðingurinn Michael Fullan hefur rannsakað breytingastarf í skólum. Í bókinni 

The Meaning of Education Change43 fjallar hann um og færir rök fyrir því að 

breytingastarf eigi fyrst og fremst að beinast að stofnanamenningunni. 

 
37 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
38 Kennarasambands Íslands 
39 Gotvassli 1999:87 
40 Gotvassli 1999:88-90 
41 Gotvassli 1999:94 
42 Gotvassli 1999:93 
43 Fullan 1982 
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Fullan telur að til að skilja og hafa vald á breytingastarfi í skólum sé 

nauðsynlegt að horfa á breytingarnar frá sjónarhóli þeirra sem hagsmuna hafa að gæta 

þ.e barnanna, kennaranna, stjórnendanna og foreldranna. Fullan telur m.a. að ekki hafi 

verið lögð nægilega mikil áhersla á hlutverk hagsmunaaðila.44 

Samkvæmt Fullan er mikilvægt að gera sér skýra og vel ígrundaða mynd af 

því hvert stefna skal áður en farið er af stað í breytingar. Hann telur það jafnframt 

skilyrði þess að verkefni geti fest í sessi sé að þeir sem eiga að vinna verkið séu hafðir 

með í ráðum.45 

Fullan leggur sérstaka áherslu á að lykillinn að árangursríku breytingaferli 

(change process) felist í að beina sjónum að menningu sérhvers skóla. Þó það sé 

flókið og tímafrekt ferli, þá sé það líklegt til að fela í sér breytingar á gildismati allra 

starfsmanna, breytingar á ríkjandi normum, venjum og siðum ásamt breytingum á 

formgerð og vinnulagi. Sarason46 heldur því fram að ef breytingar eru ekki markvisst 

tengdar menningu hvers skóla myndist tómarúm eða gjá. Breytingarnar komist ekki til 

framkvæmda nema gjáin verði brúuð. Stjórnendur verði að vera meðvitaðir um 

þennan vanda, gera sér grein fyrir að breytingar taka tíma, undirbúa og stýra þeim 

með markvissum hætti. Þannig geti leikskólakennarar tileinkað sér breytingarnar á 

eigin forsendum því ,,það er erfitt að læra af reynslu annarra”.47 

Stofnanamenningin á að fela í sér vilja til nýbreytni og umbóta á öllum stöðum 

og stigum skólastarfsins að allir séu virkir, ekki aðeins stjórnendur og nokkrir 

starfsmenn. Vald stjórnenda til áhrifa nýtist ekki eitt og sér heldur verði það að 

tengjast valdi þeirra sem verkin vinna, valdi leikskólakennara til að hafa áhrif og valdi 

og vilja barnanna til að læra.48 Samkvæmt þessu verða því allir þættir að vinna saman 

svo menning leikskólans verði samhent og sterk. 

 Líkt og Gottvassli telur Fullan mikilvægt að hafa góðan leiðtoga sem geti 

skapað námssamfélag (cultures of learning) í víðri merkingu þess orðs. Auk orku 

(energy), eldmóðs (enthusiasm) og vonar (hope) verði skólastjórnendur að hafa fram 

að færa siðferðislegan tilgang, skilning á breytingaferli, hæfileika til að efla samskipti, 

hæfni til að skapa og miðla þekkingu og mynda samræmi.49 Auk þess sem að 

 
44 Fullan 1982:24-39 
45 Fullan 2001:50 
46 Sarason 1971 
47 Sarason 1971:5 
48 Fullan 1982:24-39 
49 Fullan 1982:24-39 
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framangreinir er sameiginlegt einkenni farsælla breytinga bætt samskipti, óbreytt eða 

verri samskipti séu hins vegar merki um að grundvöllur breytinga hafi brostið.50 

Skólastjórnendur sem vilja umbætur og breytingar þurfa að vera meðvitaðir 

um að erfitt getur reynst að mynda sterk tengsl og virka hópa innan leikskólans, þar 

sem mörg sjónarmið takast á. Af þeim sökum er mikilvægt að stjórnendur þrói með 

sér stjórn á eigin tilfinningum og samkennd með öðrum. Traust og góð samskipti hafa 

áhrif á skólaandann.51 

Gæðastjórnun er hugmyndafræði sem felur í sér ákveðin og markviss 

vinnubrögð sem tilgreina stofnanamenningu. Stofnanamenningin verður þar að 

leiðandi sterk og ýtir undir samhent vinnubrögð og gildismat. Áherslan er að þróa, 

breyta og bæta. Gæðastjórnun er hugmyndafræði sem stuðlar að sterkri 

stofnanamenningu og leiðbeinir við að gera hlutina rétt.52 

3.2 Skólastjórnunarstefna  

Bandaríkjamaðurinn Thomas Sergiovanni er vel þekktur fræðimaður og kennari á 

sviði skólastjórnunar. Hann hefur skrifað fjölda bóka þar sem hann beinir athyglinni 

fyrst og fremst að forystuhlutverki skólastjórnenda. Sergiovanni fjallar um skólann 

sem samfélag siðrænna gilda og telur nauðsynlegt að allir hagsmunaaðilar sameinist 

og geri með sér bindandi sáttmála siðferðilegra gilda.53 Í þeim sáttmála skuldbindi 

aðilar sig til að koma á móts við þarfir hvers einstaks barns um nám og félagslegan 

þroska. Leikskólinn verði samfélag þar sem sameinast er um hugsjónir, norm og 

hegðunarreglur. Þar er leikskólastjórinn aðalfyrirmyndin.54 

Kenningum Sergiovanni svipar um margt til kenninga John Dewey sem taldi 

m.a að allt uppeldi væri í eðli sínu félagslegt tæki sem ætti að geta tryggt 

þroskavænlegt og lifandi lýðræði í verki. Það væri háð því að uppeldið skapaði virka 

og skynsama þjóðfélagsþegna. Það væri því ekki hægt að skilja að uppeldi og 

samfélag. Börn ættu ekki að fara beint út í nútímasamfélag sem er bæði flókið og 

krefjandi. Því væri skólinn ,,verndandi milliliður” sem ætti að tryggja börnum bestu 

þroska- og vaxtatækifærin.55 Í sama streng tekur Kristján Kristjánsson þegar hann 

 
50 Fullan 1991:106 
51 Fullan 1991:106-110 
52 Börkur Hansen 1994:53-62 
53 Sergiovanni 1996:63-70 
54 Sergiovanni 1996:63-70 
55 Myhre 2001:173-174 
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leggur áherlsu á að starf uppalandans sé afar mikilvægt þar sem hann leggi grunn að 

siðferðisvitund einstaklingsins og undirbúi jarðveginn fyrir framtíð hvers og eins.56 

Sergiovanni segir skólann vera samfélag náms og miðstöð stöðugra rannsókna. 

Í því samfélagi ættu leikskólakennarar að vera ígrundandi starfsmenn sem fylgjast 

með rannsóknum á starfsvettvangi og stunda jafnhliða stöðugar rannsóknir og mat á 

eigin starfi.57 Dewey talaði um að kennarar þyrftu að búa yfir ríkulegri þekkingu og 

fyrsta skilyrðið væri að kennarinn hefði fullnægjandi þekkingu á því sem hann væri 

að kenna. Einnig verður að fylgja með ósvikinn áhugi á efninu sem hefur smitandi 

áhrif á börnin. 58 

Skólastjórnunarstefna Sergiovanni leggur áherslu á mikilvægi hvatningar 

(motivation) í starfi. Ýmsir fræðimenn hafa sett fram kenningar um hvað hvetji 

manninn áfram í starfi. Gottvassli hefur skilgreint hvatningu sem drifkraft að baki 

meðvitaðri athöfn einstaklings.59 Starfshvatning leikskólakennara er talin siðferðileg, 

að hann leggi sig fram í vinnunni í þágu barna og þjóðfélagsins. Einnig er 

starfshvatning leikskólakennara talin fagleg en þar fellst ánægjan í unnu verki og 

leikskólakennarinn getur skynjað flæði.60 

Samkvæmt Sergiovanni er það í valdi stjórnanda að kennarar nái árangri og bæti 

frammistöðu sína. Hins vegar telur hann að þegar kennari leggi sig fram við vinnu 

sína sé það vegna þess að hann telur það í þágu barnanna og þjóðfélagsins. Þetta er 

meðal þess sem Sergiovanni telur falla undir starfshvatningu og starfsánægju 

kennara.61 Niðurstöður rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur um starfsánægju og stjórnun í 

leikskóla benda til að starfsánægja starfsfólks felist fyrst og fremst í því að ná árangri 

í starfinu með börnunum.62 

3.3 Að hrinda af stað og framkvæma breytingar 

Vöxtur og þroski er afleiðing breytinga og skýrir hlutverk einstaklinga til að bregðast 

við aðstæðum, til að aðlagast, til að vera sveigjanlegur, til að draga í efa hefðbundið 

skipulag, aðferð eða hugmyndir í þeim tilgangi að þróa nýja þekkingu og leiðir til að 

 
56 Kristján Kristjánsson 2001:84 
57 Sergiovanni 1996:63-70  
58 Dewey 2000:322 
59 Gotvassli 1999:191 
60 Arna H. Jónsdóttir 2001:45-60 
61 Sergiovanni 1996:63-70 
62 Arna H. Jónsdóttir 2001:45-60 
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nýta þekkinguna. Breytingar geta verið nauðsynlegar fyrir framþróun einstaklings 

jafnt og stofnunar.63 

Skipulagning og framkvæmd breytinga krefst framsýni og yfirsýnar af hálfu 

þess sem stjórnar breytingum. Innblástur, varkárni og samskiptahæfileikar eru 

eiginleikar sem geta haft áhrif á hvernig til tekst með breytingarnar.64 Áður en lagt er 

af stað, þarf að setja stefnuna, ígrunda vel og hafa skýra mynd. Stjórnendur þurfa að 

vita að breytingar geta haft stórfelld áhrif á vinnustaði. Það er algengt að fólk bregðist 

við beytingum með kvíða, óvissu og stressi. Breytingar geta verið hvoru tveggja 

áskorun fyrir starfsmenn til að efla fagmennsku sína, jafnframt sem þær geta verið 

ógnun gegn hæfni og valdi sem starfsmenn kunna að hafa á aðstæðum.65 

Fólk bregst misvel við breytingum þar sem einn sér tækifæri sér annar ógnun. 

Sumir gætu afneitað þörf fyrir breytingar og jafnvel reynt að verja núverandi ástand. 

Það er á ábyrgð stjórnanda að upplýsa starfsfólk um breytingar með þeim hætti að 

starfsfólkið sjái breytingarnar sem ný tækifæri. Til að auðvelda starfsfólki 

breytingarnar þurfa stjórnendur að láta starfsfólk taka þátt í að gera breytinguna að 

veruleika og treysta fyrir ákveðnum verkefnum.66 Gagnkvæmur stuðningur starfsfólks 

og stjórnanda er fumskilyrði til að tryggja langvarandi áhrif breytinganna. Breytingin 

hefur fest í sessi þegar hún hefur verið viðurkennd og er orðin partur af daglegu 

starfi.67 

Shein setti fram kenningu um hvernig stjórnendur ættu að standa að 

breytingum.68 Fyrsta stigið kallar Shein að opna fyrir breytingarnar (unfreezing), 

Stjórnendur kynna breytingarnar og gera starfsfólk móttækilegt fyrir því sem koma 

skal. Stjórnandinn tekst á við mótstöðu með því m.a. að vitna í faglega ábyrgð. Annað 

stigið er breytingin (changing). Á þessu stigi er sköpunargáfa starfsfólks virkjuð, það 

hvatt til að taka áhættu og gera tilraunir með breytinguna. Þeim mun meira sem 

starfsfólk fær tækifæri til að vinna með breyttu aðstæðurnar því fyrr ætti breytingin að 

ná að festast sessi. Síðasta stigið kallar Shein að viðhalda breytingunni (refreezing). 

 
63 Rodd 1998:126-141 
64 Rodd 1998:131 
65 Rodd 1998:131-132 
66 Rodd 1998:138 
67 Rodd 1998:126-134 
68 Shein 1988:3-12 
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Þegar starfsmenn eru búnir að viðurkenna breytinguna og komið jafnvægi á 

starfsumhverfi hefur breytingin náð að festast í sessi.69 

3.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um hvernig best sé staðið að því að undirbúa starfsfólk undir 

breytingar. Þar skiptir miklu máli að þeir sem vinna eiga verkið fái að vera með í 

ráðum, bæði þegar tekin er ákvörðun um breytingar en ekki síst við framkvæmd 

þeirra. Hlutverk stjórnandans er mikilvægt í breytingaferli. Stjórnandinn þarf að taka 

skýra stefnu og leiða starfsfólkið áfram í breytingarnar. Mikilvægt er að stjórnendur 

hafi alla þá sem vinna eiga verkið með í ráðum.  

 Eins og fram hefur komið er mikilvægt að allir, starfsfólk og stjórnendur séu 

samstíga, þegar innleiða á ný vinnubrögð í leikskóla.70 Þar sem búið er að ákveða að 

innleiða lífsleikni í starfið í leikskólanum sem ég vinn í ákvað ég að leita svara við 

spurningunni: Hvernig er hægt að undirbúa leikskólakennara fyrir vinnu með 

lífsleikni? 

69 Rodd 1998:136-137 
70 Fullan 1991. Einnig Gotvassli 1999 og Sergiovanni 1996 
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4. Rannsóknin 
Til að fá svör við spurningunni Hvernig er hægt að undirbúa leikskólakennara fyrir 

vinnu með lífsleikni? ræddi ég við einn af verkefnisstjórum þróunarverkefnisins 

Lífsleikni í leikskóla sem stóð yfir frá árinu 2001 til 2004 á Akureyri. Tilgangurinn var 

að kanna hvernig staðið var að undirbúningi leikskólakennara og annarra starfsmanna 

við innleiðingu verkefnisins. 

Til að fá sjónarhorn þeirra sem eiga að taka þátt í þeim breytingum sem 

framundan eru valdi ég að setja saman rýnihóp leikskólakennara á Fljótsdalshéraði. 

Allar eiga þær það sameiginlegt að vera með langa starfsreynslu í leikskóla en hafa 

ekki unnið markvisst með lífsleikni. 

 Gagnasöfnun fór fram með viðtölum í mars og apríl 2007. Öllum nöfnum 

þátttakenda er breytt svo og nöfnum leikskólanna, þó nafn bæjarfélaganna komi fram. 

Allir leikskólakennarar í leikskólanum Bolla voru í rýnihópnum. Leyfi fyrir rýnihóps 

viðtalinu var fengið með tölvubréfi. Leyfi fyrir viðtalinu við verkefnisstjórann var 

fengið með símtali. Öllum frumgögnum var eytt að úrvinnslu lokinni. 

4.1 Aðferðafræði 
Rannsóknin er eigindleg (qualitative).71 Eigindlegar rannsóknaraðferðir er samheiti 

yfir fjölbreyttar rannsóknaraðferðir. Í eigindlegum rannsóknum er litið svo á að 

félagsfræðilegur heimur fólks sé mótaður af því sjálfu á vettvangi með fasi, klæðnaði, 

athöfnum og orðræðu. Fólkið sjálft skapar og endurskapar veruleikann í samskiptum 

sínum og glæðir þann veruleika félagslegri merkingu.72 Í eigindlegum rannsóknum er 

leitast við að viðfangsefni sé skoðað í sínu venjulega umhverfi.73 Gagnasöfnun fór 

fram í leikskólum viðmælendanna, með viðtali (interview)74 og með rýnihóp (focus 

group).75 Það sem ég vildi ná fram með viðtalinu var að skoða hvað hefði verið gert 

og hvernig það reyndist. Rýnihópurinn var hinsvegar hugsaður sem umræður á milli 

leikskólakennra sem þurfa að takast á við innleiðingu lífsleikni í leikskólastarf þar 

sem ég vonaðist til að fá þeirra sýn. 

 
71 McMillan 2004:9 
72 Björn Bergson 2002:40-41 
73 McMillan 2004:9-10 
74 McMillan 2004:265 
75 McMillan 2004:266 
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4.2 Viðtal 
Ein leið til að ná fram sjónarhorni þeirra sem eiga að taka þátt í breytingum eða hafa 

tekið þátt í breytingum er að taka viðtal við viðkomandi. Til eru þrjár gerðir viðtala, 

það er opin, stýrð og hálfopin. Opin viðtöl byggjast á opnum spurningum, þar sem 

viðmælendum er leyft að tjá sig um það sem þeim finnst mikilvægt. Reynt er að fylgja 

því eftir með spurningum til að rannsakandanum sé ljóst af hverju viðmælandanum 

fannst eitthvað mikilvægt sem rannsakandinn sjálfur hafði ekki hugsað útí.76 Virk 

hlustun er forsenda þess að viðtöl verði árangursrík. Hægt er að skilgreina virka 

hlustun sem færni að skilja bæði tilfinningar viðmælanda og það sem hann segir, 

ásamt því að endurkasta til viðmælanda með eigin orðum hvað rannsakandinn telur 

hann meina og tilfinningar hans tengdar efninu.77 Í stýrðum viðtölum er gengið út frá 

fyrirfram ákveðnum spurningum. Viðtalið við verkefnisstjórann var hálf opið (semi 

structured interwiew) þar sem það byggðist á fyrirfram ákveðnum spurningum, 

framhaldið byggðist svo á svörum hennar.78 

Viðtalið var tekið upp á diktafón, skrifað orðrétt upp og því næst dregið saman 

í samfelldan texta. Til að vera viss um að rétt væri farið með var verkefnisstjóranum, 

sem ég kýs að kalla Jónu, boðið að lesa yfir viðtalið, þegar búið var að draga það 

saman og koma með athugasemdir ef svo bar undir. Ég var búin að senda Jónu 

spurningarnar og umræðupunktana79 fyrirfram, þannig gat hún verið búin að undirbúa 

sig. Orðréttar tilvitnanir í Jónu eru settar innan gæsalappa. Athygli skal vakin á því að 

hér er aðeins um einn verkefnisstjóra að ræða og fjallar því viðtalið eingöngu um 

leikskólann sem hún starfar í. Hinir verkefnisstjórarnir voru boðaðir en voru vant við 

látnir. 

4.3 Rýnihópur 
Þegar skoða á viðhorf eða til að fá aukinn skilning á hugtökum eða viðfangsefni 

hentar vel að ræða við hóp einstaklinga sem hafa sameiginlega þekkingu á því sem á 

að ræða. Rýnihópur (focus group) er hópur fólks sem kemur saman og ræðir ákveðið 

viðfangsefni. Hópurinn á það sameiginlegt að þekkja til viðfangsefnisins að einhverju 

eða öllu leyti. Sá sem stýrir hópnum er fyrirfram búin að undirbúa spurningalista eða 

 
76 McMillan 2004:265-268 
77 Gordon 2001:80-110 
78 Helga Jónsdóttir 2003:67-84 
79 Fylgiskjal nr.1 
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gefa upp umræðuefni til að afmarka umræðurnar.80 Viðtalið er hálf opið sem leyfir 

stjórnandanum að spyrja út frá svörum viðmælendanna og leiða þannig viðtalið 

áfram.81 

Settur var saman hópur leikskólakennara sem ekki hafa unnið markvisst með 

lífsleikni, tilgangurinn var að ná fram hugmyndum og skoðunum þeirra á lífsleikni og 

hvernig þær telja best að innleiða lífsleikni í leikskólastarfið. Búið var að leggja fyrir 

umræðuefnið82 og senda þeim í tölvupósti til þess að þær gætu undirbúið sig undir 

umræðurnar. Beinar tilvitnanir eru innan gæsalappa. Viðtalið var tekið upp á diktafón, 

það skrifað upp og dregið saman í samfelldan texta. 

4.4 Viðtalið við Jónu 

Viðtalið við Jónu verkefnisstjóra fór fram í viðtalsherbergi í leikskólanum Laufi á 

Akureyri. Viðtalið undirbjó ég þannig að ég sendi Jónu nokkrar spurningar og 

umræðupunkta83 með tölvupósti. Þetta gerði ég svo hún gæti verið búinn að undirbúa 

sig aðeins áður en við hittumst. Viðtalið sem var tekið upp á diktafón tók eina 

klukkustund. Því næst var viðtalið skrifað orðrétt upp, að því loknu dregið saman í 

samfelldan texta. Eins og áður segir las Jóna yfir viðtalið þegar búið var að draga það 

saman. Ég skipti viðtalinu upp í þemu með millifyrirsögnum, til að gera það 

auðlesnara. 

Hvað var erfiðast við að innleiða lífsleikni í leikskólastarfið? 

Jóna sagðist hafa velt þessari spurningu mikið fyrir sér, en komist að því að sér hafi 

ekki fundist neitt erfitt við að innleiða lífsleiknina í starfið með börnunum. Hins vegar 

að innleiða lífsleikni almennt í leikskólastarf, hafði það verið tímaleysi sem var 

erfiðast að hennar mati. Samkvæmt Jónu fengu verkefnisstjórar enga auka fjarveru af 

deildinni til að sinna þróunarverkefninu, á meðan það var í gangi. 

Viðhorf starfsfólks til þróunarstarfs 

Í einum af leikskólunum sem tóku þátt í verkefninu eru starfsmenn vanir að vinna í 

hópum og taka þátt í þróunarverkefnisvinnu. Þó að það hafi ekki verið neitt í líkingu 

við þetta verkefni að stærðargráðu er starfsfólk vant því að vinna þannig vinnu að það 

sé alltaf verið að skoða eitthvað, taka eitthvað í gegn og breyta. Starfsfólk þess 

 
80 McMilan 2004:266 
81 McMillan 2004:168 
82 Fylgiskjal nr.2  
83 Fylgiskjal nr.1 
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leikskóla voru því mjög jákvæðir fyrir því að taka lífsleiknina inn sem 

þróunarverkefni. ,,Maður heyrði hvergi neikvæðni eða eitthvað svoleiðis” sagði Jóna.  

Þegar búið var að ákveða hvernig ætti að vinna verkefnið þ.e að nálgast það út 

frá dygðunum, kom það henni á óvart að það var starfsfólk sem hafði ekki hugmynd 

um hvað dygð væri. Því hafi þurft að fara í svolitla vinnu við að útskýra hugtakið fyrir 

fólki. Auðvitað þekkti fólk hugtök eins og kærleika, vingjarnleika, virðingu og allt 

það, en höfðu ekki gert sér grein fyrir því að þetta væru dygðir og fannst þetta svolítið 

flókið í byrjun. 

Upphaf verkefnisins 

Verkefnið hófst á fundi í desember 2000 og þar með hófst undirbúningsvinnan hjá 

verkefnisstjórunum. Verkefnið byrjaði svo í leikskólunum þremur um haustið 2001. 

Byrjað var að vinna jafnt með starfsfólki og börnum. Jóna sagði að verkefnisstjórarnir 

hefðu velt því fyrir sér hvort það hefði fyrst átt að byrja eingöngu á starfsfólkinu, en 

þeirri spurningu hafi aldrei verið svarað. Það er hins vegar mat Jónu að betra sé að 

vinna verkefnið samhliða með börnum og starfsfólki. ,,Það yrði eitthvað hálfkák að 

byrja á starfsfólkinu” sagði Jóna. 

Jóna sagði að dygðirnar hefðu verið valdar með það í huga að byrja á dygð 

sem verkefnisstjórar töldu vera auðvelt að vinna með, bæði fyrir starfsfólk og börn. 

Það var dygðin vingjarnleiki. Það reyndist mjög vel að mati Jónu.  

Vinnan með börnunum 

Á meðan þróunarverkefnið stóð yfir voru teknar fyrir fjórar dygðir á vetri. Jóna talaði 

um að það hefði verið rosalega mikil keyrsla að taka fyrir fjórar dygðir á ári. Hún hafi 

verið komin ,,vel á kaf” í skráningar um vingjarnleika, að þá hafi allt í einu átt að fara 

að vinna með virðingu. Þó svo að það sé talað um það að hlaða dygðunum hver ofan á 

aðra, þ.e að hætta ekki að vinna með vinsemd þó að byrjað sé að vinna með virðingu, 

hafi samt sem áður allar skráningar og verkefni verið hugsuð út frá dygðinni sem 

verið er að vinna með hverju sinni. 

Eftir að þróunarverkefninu lauk og ákveðið var að innleiða lífsleiknina í 

leikskólastarfið sem einn af grunnþáttunum, var tekin sú ákvörðun að taka fyrir tvær 

dygðir á vetri þ.e ein dygð fyrir áramót og ein dygð eftir áramót. Jóna sagði að hægt 

væri að kafa dýpra í hverja dygð, þegar unnið væri lengur með hana. Sem dæmi 

nefndi hún að fyrir áramót hafi verið unnið með hugrekki og hún hefði verið að ræða 

við börnin á deildinni hvað væri hugrekki. Í upphafi höfðu allir talað um að hugrekki 

væri að þora að klifra upp á eitthvað rosalega hátt. Ein tæplega fjögurra ára stelpa 
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sagðist ekki þora að klifra hátt þá væri hún svo hrædd. Þá hafi einn strákur sagt ,,hún 

er hugrökk að segja að hún þori ekki að klifra hátt” ,,nú er þetta komið” sagðist Jóna 

hafa hugsað ,,virkilegur skilningur”.  

Jónu finnst mikilvægt fyrir leikskólakennara að horfa á börnin 

einstaklingslega, ,,það sem er hugrekki fyrir einn þarf annar ekki á neinu sérstöku 

hugrekki á að halda til að gera”. 

Vinnan með starfsfólkinu 

Leshópar 

Meðan á þróunarverkefninu stóð voru leshópar starfandi í öllum leikskólunum. Hver 

og einn las þá fyrirfram ákveðið efni sem tengdist lífsleikninni á einn eða annan hátt. 

Tilgangur leshópanna var að auka skilning leikskólakennara á lífsleikninni og efla 

umræðuna um siðferðisþroska. 

Jóna sagði leshópana hafa verið misjafna. Það hefði verið bæði gott og gaman 

þegar lesið var auðlesið efni á íslensku. Til dæmis var lesið lítið hefti sem heitir 

Heimspeki barna, þá mynduðust mjög lifandi og skemmtilegar umræður. Hinsvegar 

þegar átti að lesa efni á erlendum tungumálum þá vafðist það fyrir mörgum og var 

mjög mikil vinna fyrir marga. Oft fór tíminn sem ætlaður var í leshópinn eingöngu í 

það að útskýra fyrir þeim sem áttu í erfiðleikum með að lesa fræðibækur á erlendum 

tungumálum. ,,Það virkaði ekki sem lifandi umræður” . 

Jóna sagðist því miður ekki hafa haft nógu góða reynslu af leshópunum. ,,Í 

leshópum þarf að passa að efnið sé ekki of þungt fyrir fólk með svona mismunandi 

bakgrunn og reynslu í því að lesa fræðibækur á erlendu tungumáli”. Eftir að 

þróunarverkefninu lauk var tekin sú ákvörðun að hætta með leshópana, þar sem talið 

var að þeir væru ekki að skila því sem ætlast var til. 

Sameiginlegir skipulagsdagar 

Einu sinni á ári hittist allt starfsfólk leikskólanna þriggja á sameiginlegum 

skipulagsdegi. Þá voru fengnir fyrirlesarar með efni tengt lífsleikninni. Á 

skipulagsdögunum voru einnig umræðuhópar ,,þvert á leikskólana”. Jóna talaðu um 

að almenn ánægja hafi verið hjá starfsfólki að hittast og ræða saman um lífsleiknina 

og bera saman bækur sínar. Verkefnisstjórar þróunarverkefnisins hittust einnig einu 

sinni á hverri önn til að samræma vinnubrögð og framkvæmd næstu annar. 

Umræðunni viðhaldið 

Jóna sagðist vera í stöðugu sambandi við einn af hinum verkefnisstjórunum til að 

viðhalda umræðunni og ræða nýjar hugmyndir, þannig haldi verkefnið raun áfram. 
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Innan leikskólans er umræðunni haldið við á starfsmannafundum, farinn er 

,,einn rúntur” og hver deild segir í stuttu máli frá hvað verið er að vinna með í 

lífsleikninni hverju sinni, hvað gengur vel og hvað er erfitt. Starfsfólki er skipt í hópa 

til að ræða hverja dygð, hvernig hver og einn skynjar hana og hvernig hægt er að 

vinna með hana. 

 Búið er að setja saman hugmyndabanka um hvernig hægt er að vinna með 

dygðirnar í til dæmis myndlist, gönguferðum eða öðrum stundum. ,,Þannig er búið að 

matreiða heilmikið ofaní starfsfólk”. 

Jóna taldi að starfsmenn hefðu fengið ágætis undirbúning fyrir verkefnið.  

Litið til baka 

Verkefnið tókst mjög vel í alla staði og var rosalega skemmtileg vinna að mati Jónu. 

Þegar hún lítur til baka segist hún hugsa um hvernig verkefnið óx í höndunum á þeim. 

það hafi verið mikil hvatning þegar verkefnið fékk mjög ríflega styrki frá 

Kristnihátíðarsjóði í þrígang. Þessir styrkir gerðu verkefnisstjórunum m.a. kleift að 

vinna eingöngu að verkefninu í þrjár vikur. 

Að lokum sagði Jóna: 

Ef ég hefði eitthvað vald til þess að breyta því að þeir sem væru að stjórna 
svona verkefni hefðu tíma til að vinna það til dæmis með minnkaðri viðveru á 
deild þannig að fólk hefði einhverja tíma á viku til að vinna í verkefninu, án 
þess að þurfa að bæta því við 100% vinnu. Það gengur í ákveðinn tíma og svo 
verður það of mikið, ég skil ekkert í því að ég sé búin að endast síðan 2000. 

4.5 Rýnihópur leikskólakennara 

Umræður rýnihópsins fóru fram í listastofu eins af leikskólum Fljótsdalshéraðs. 

Þátttakendur eru allir leikskólakennarar leikskólans sem við skulum kalla Bolli. 

Ástæða þess að ég vel að tala við þennan hóp er að búið er að taka ákvörðun um að 

innleiða lífsleikni sem starfsaðferð í leikskólanum. Umræður um fleiri breytingar í 

leikskólum Fljótsdalshéraðs hafa einnig verið í farvatninu. Því lá beint við að heyra 

skoðanir þeirra sem málið varðar um Hvernig væri hægt að undirbúa starfsfólk fyrir 

vinnu með lífsleikni?  

Umræðurnar voru undirbúnar með þeim hætti að ég sendi þátttakendum 

rannsóknarspurninguna með tölvupósti. Umræðurnar sem voru teknar upp á diktafón 

tóku 40 mínútur. Umræðurnar voru því næst skrifað orðrétt upp og dregnar saman í 

samfelldan texta. Textanum er skipt upp eftir þemu. 



Háskólinn á Akureyri
Lokaverkefni í B.Ed.-námi

21

Góð samskipti eru mikilvæg 

Leikskólakennararnir voru sammála um það að til þess að geta byrjað á svona 

verkefni þarf fyrst að ,,laga það sem er bilað”. Huga þarf vel að andanum í 

starfsmannahópnum og samskiptunum. Það voru skiptar skoðanir á því hvort eitthvað 

væri að samskiptunum. Einn þátttakandinn taldi það skipta miklu máli að lagt væri 

uppúr jákvæðum samskiptum og að það væri grunnurinn að góðu leikskólastarfi að 

margir ólíkir einstaklingar væru að vinna saman. Annar þátttakandi var þessu 

ósammála og sagði að ,,samskiptin á milli starfsfólk væru ekki nógu góð”. Hins vegar 

voru þær allar sammála um að samskiptin skiptu rosalega miklu máli. ,,Börnin eru 

náttúrulega svo næm að þau finna það alveg um leið ef það er einhver pirringur í 

gangi milli starfsfólks” sagði ein og hinar tóku undir það. Þær veltu því fyrir sér 

hvernig væri hægt að ætlast til að samskiptin gengju vel hjá börnunum ef starfsfólkið 

gæti ekki átt góð samskipti. Til að laga samskiptin ætla hver og einn að tala við sitt 

fólk til að finna lausn á þeim samskiptavandamálum sem eru til staðar.  

Hvernig ætla leikskólakennarar í leikskólanum Bolla að innleiða lífsleikni í 

leikskólastarfið? 

Meirihluti leikskólakennaranna telja sig ekki vita nákvæmlega í hverju lífsleikni felst. 

Þó voru þær sammála um að verið væri að vinna að einhverju leyti með lífsleikni í 

leikskólanum, þó það væri ekki markvisst. Það væri til dæmis verið að kenna 

börnunum að fara eftir reglum og bera virðingu hvert fyrir öðru. Þær töldu að það 

væri mikilvægt að fá góðan fyrirlestur um efnið áður en farið væri af stað. Eins og ein 

sagði ,,örugglega gott að byrja undirbúningsvinnuna með öllu starfsfólkinu”. Þegar 

allir væru orðnir meðvitaðir um hvað ætti að fara að gera, að koma þá af stað 

leshópum, þar sem væri m.a. fræðst um lífsleikni. ,,Örugglega gott fyrir okkur að 

byrja á samskiptum eða fyrirmyndum” sagði ein. Einn þátttakandi taldi að starfsfólk 

gerði sér almennt ekki gera grein fyrir því að það væri fyrirmyndir fyrir börnin ,,ef 

leikskólakennari situr til dæmis uppá borði, þá halda börnin að það sé allt í lagi og 

gera það líka. Við getum ekki sagt börnunum að það sé bannað að sitja uppá borði og 

gera það svo sjálfar”. Leikskólakennararnir voru sammála um það og fannst góð 

hugmynd að byrja á að ræða um samskipti og fyrirmyndir.  

 Þeim finnst mikilvægt að skipuleggja framkvæmdina vel og hafa skýra 

verkaskiptingu, eða eins og einn viðmælandinn sagði ,,að setja upp áætlun um hvað 

þyrfti að gera og hver ætti að gera hvað”, það væri góð byrjun. 
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5. Umfjöllun 
Í inngangi greindi ég frá markmið mínu með þessum skrifum sem er að leita svara við 

spurningunni: Hvernig er hægt að undirbúa leikskólakennara fyrir vinnu með 

lífsleikni? Til að leita svara við þeirri spurningu tók ég annars vegar viðtal við 

leikskólakennara sem er búinn að ganga í gegnum að innleiða lífsleikni í leikskólann 

hjá sér og hins vegar átti ég viðræðu við leikskólakennara þar sem til stendur að 

innleiða lífsleikni í starfið. 

Sterk stofnanamenning felur í sér vilja til nýbreytni og umbóta á öllum stöðum 

og stigum skólastarfsins að allir séu virkir, ekki aðeins stjórnendur og nokkrir 

starfsmenn. Vald stjórnenda til áhrifa nýtist ekki eitt og sér heldur verði það að 

tengjast valdi þeirra sem verkin vinna, valdi leikskólakennara til að hafa áhrif og valdi 

og vilja barnanna til að læra.84 Í leikskólanum þar sem Jóna vinnur er menning fyrir 

að vinna að þróunarstarfi og vera stöðugt að skoða þætti starfsins. Fullan leggur 

áherslu á að lykillinn að árangursríku breytingarstarfi sé að einbeita sér að menningu 

hvers skóla með þeim hætti að þróa og breyta hlutverkum þeirra sem í skólanum 

starfa.85 Þar sem hefð er fyrir breytingum og þróunarstarfi í leikskólanum sem Jóna 

starfar í er mjög sterk gekk vel að vinna með lífsleiknina og starfsfólk almennt 

móttækilegt fyrir breytingunum. Það kom ekki fram hvernig gekk að innleiða 

lífsleikni í hina þátttökuleikskólana, það hefði vissulega styrkt rannsóknina ef það 

hefði verið hægt að taka viðtal við alla verkefnisstjórana til að heyra hvernig gekk að 

innleiða lífsleikni í þeirra leikskólum. Þá hefðir niðurstaðan ef til vill orðið önnur. Til 

dæmis kemur fram í lokaskýrslu þróunarverkefnisins að skipulagið hafi að mestu 

gengið upp. Þó hafi verkefnið stundum verið látið sitja á hakanum vegna veikinda, 

jólaföndurs, útskriftar eða annarra þátta sem verkefnið hefði átt að vera samofið.86 

Í viðtali mínu við Jónu verkefnisstjóra kom fram að verkefnisstjórarnir hafi 

ekki fengið neina auka fjarveru af deild til að sinna þróunarverkefninu og hafi þurft að 

taka af undirbúningstíma sínum sem leikskólakennari til að vinna að verkefninu. Í 

Aðalnámskrá leikskóla stendur: 

Verkefni þarf að afmarka miðað við markmið, aðstæður og 
metnað. Gera þarf ítarlega áætlun um alla þætti verkefnisins 
- tími, vinna og fé 

 - efniviður, hjálpargögn og aðstaða 

 
84 Fullan 1982:24-39 
85 Fullan 1982:24-39 
86 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:50 
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- hver á að framkvæma hvern tiltekinn verkþátt og hvenær 
- hvaða aðferðir eiga best við til gagnaöflunar87 

Leikskólastjóri ber ábyrgð á að skapa þannig aðstæður innan leikskólans að hægt sé 

að sinna og vinna að þróunarverkefnum. Ég velti fyrir mér hvort ekki hafi verið hægt 

að hafa ákveðinn tímafjölda á viku fyrir verkefnisstjóra að vinna í þróunarverkefni að 

þessari stærðargráðu. 

Jóna taldi betra að byrja á verkefninu jafnt með starfsfólki og börnum. Að mati 

Jónu hefði það verið ,,hálfkák” að byrja verkefnið með starfsfólkinu áður en það var 

kynnt fyrir börnunum. Í lokaskýrslu um þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla kom 

fram að leikskólakennurunum fannst að það hefði mátt byrja að vinna markvissara 

með starfsfólki áður en vinnan með börnunum hófst.88 Samkvæmt Herbart skiptir 

persónuleiki og kurteisi meginmáli í siðferðisuppeldi. Nauðsynlegt skilyrði er að 

leikskólakennarinn hafi þær dygðir að bera, sem hann vill að börnin tileinka sér þá 

hefur leikskólakennarinn vald til að nálgast börnin af öryggi og trausti.89 Með þetta í 

huga velti ég fyrir mér hvort starfsfólk leikskóla þurfi ekki að byrja að aga sjálft sig 

og læra að tileinka sér dygðir. Samkvæmt Dewey þarf leikskólakennari að hafa náð 

tökum á námsefninu fyrirfram, til þess að það skili sér til barnanna.90 

Jóna sagði að í upphafi hafi dygðirnar verið valdar með það í huga að byrja á 

dygð sem verkefnisstjórar töldu auðvelt að vinna með, bæði fyrir starfsfólk og börn. Í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins kemur fram að leikskólakennurunum fannst auðvelt 

að vinna með dygðina vingjarnleika sem verkefnisstjórarnir töldu auðvelt að vinna 

með. Samkvæmt Rodd er það hlutverk stjórnenda að auðvelda starfsfólki 

breytingarnar m.a. með því að láta þá sem vinna verkið taka þátt í undirbúningi 

breytinganna91 eins og var gert í þróunarverkefninu með sameiginlegum 

skipulagsdögum. Fullan taldi einnig að vald stjórnenda til áhrifa nýtist ekki eitt og sér 

heldur verði það að tengjast valdi þeirra sem verkin vinna, valdi leikskólakennara til 

að hafa áhrif og valdi og vilja barnanna til að læra.92 

Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins kemur fram að allir hafi verið ánægðir að 

vera í leshóp, þó það hefði gengið misvel að fá fólk til að lesa fræðibækur, sérstaklega 
 
87 Aðalnámskrá leikskóla 1999:46 
88 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:47 
89 Myhre 2001:117 
90 Dewey 2000:322 
91 Rodd 1998:138 
92 Fullan 1982:24-39 
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bækur sem ekki voru á íslensku.93 Jóna telur sig ekki hafa góða reynslu af 

leshópunum og nefndi að oft hefði tíminn sem ætlaður var í leshóp farið í að útskýra 

fyrir þeim sem áttu í erfiðleikum með að lesa erlend tungumál. Ég velti fyrir mér 

hvort það hafi ekki verið allt í lagi og jafnvel nauðsynlegt að útskýra fyrir þeim sem 

áttu í erfiðleikum með að lesa erlend tungumál. Þar sem þekking á efninu er mismikil 

er nauðsynlegt að kennari þekki efnið sem verið er að vinna með. Samkvæmt Darling-

Hammond er þekking undirstaða starfs kennara94 og nauðsynlegt fyrir kennara að afla 

sér þekkingar til þess að standast stigvaxandi kröfur þjóðfélagsins.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á lífsleikni í leikskóla. Í viðtali við 

rýnihóp leikskólakennara vakti það athygli mína að þeir virtust ekki hafa nægilega 

þekkingu á hugtakinu lífsleikni og fyrir hvað það stendur. Leikskólakennararnir komu 

þó inn á ýmsa þætti lífsleikni en áttu í erfiðleikum með að ná tenginu frá þessum 

þáttum yfir í lífsleikni. Segja má að það sé mjög tilviljunakennt hvernig 

siðferðisuppeldi er háttað í leikskólanum Bolla. Það fer alfarið eftir 

leikskólakennurum og háttarlagi þeirra.  

Ég velti því fyrir mér að ef þekking leikskólakennaranna er lítil á lífsleikni 

hvernig er þekkingin á öðrum þáttum námsskrárinnar eins og námssviðum eða 

námsmati. Samkvæmt Bae þurfa leikskólakennarar að ígrunda eigin starfsaðferðir 

einir og í samstarfi við aðra til að auka fagvitund sína.95 Það er nauðsynlegt fyrir 

leikskólakennara í leikskólanum Bolla að huga vel að þessum atriðum. 

Fram kom hjá rýnihóp að góð samskipti væru grundvöllur þess að breytingar 

gangi vel fyrir sig. Samkvæmt Rodd krefst skipulagning og framkvæmd breytinga, 

framsýni og yfirsýnar af hálfu þess sem stjórnar breytingunum.96 Samkvæmt 

boðskiptakenningu Gregory Bateson eru boðskipti athöfn sem felur í sér að menn 

miðli á milli sín boðum, sögðum eða ósögðum. Þau snerta orð, hugsanir, upplifanir, 

reynslu og tilfinningar. Boðskipti fara ekki bara fram í orðum, þau fara einnig fram í 

athöfnum í formi látbragðs, augnhreyfinga og svipbrigða. Ekki er hægt að skilja að 

orð og athöfn því þegar lögð er merking í orð og athafnir þarf það að gerast í 

samhengi hvort við annað. Þannig gefum við hvort öðru ósögð skilaboð um hvernig 

 
93 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:51 
94 Darling-Hammond 1990:35 
95 Bae 1992:33-60 
96 Rodd 1998:131 
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túlka beri athafnir og orð.97 Börn þurfa smám saman að læra lýðræðisleg vinnubrögð 

og því er nauðsynlegt að þau taki þátt í að móta og setja þær reglur sem varðar þau og 

þeirra líf. Mikilvægt er að samskipti í leikskóla séu með þeim hætti að allir virði rétt 

annarra.98 

Leikskólakennararnir voru sammála um það að fyrirmyndir barnanna skiptu 

miklu máli. Það kom fram að ekki væri sérstaklega verið að ræða það innan 

leikskólans og töldu þær að almennt væri starfsfólkið ekki meðvitað um mikilvægi 

þess að vera fyrirmynd. Samkvæmt Herbart eru fyrirmyndir einn mikilvægasti 

þátturinn í siðfræði menntunar.99 Börn læra ekki umhyggju í gegnum lestur og 

verkefni heldur í samskiptum við aðra. Leikskólakennarar eru nauðsynleg fyrirmynd 

þar sem þeir sýna umhyggju og væntumþykju. Foreldrar og leikskólakennarar verða 

sjálfir að fara eftir þeim reglum og viðmiðum sem þeir setja.100 

Leikskólakennararnir töldu sig vinna með lífsleikni að einhverju leyti í 

leikskólanum, þó að það væri ekki markvisst. Samt sem áður kom fram hjá 

leikskólakennurunum í upphafi viðtalsins að þær töldu sig ekki vita nákvæmlega í 

hverju lífsleikni fælist. Samkvæmt Dewey þurfa kennarar að búa yfir ríkulegri 

þekkingu og fyrsta skilyrði þess væri að kennarinn hafi fullnægjandi þekkingu á því 

sem hann er að kenna. Einnig að hafa ósvikinn áhuga á efninu sem getur haft smitandi 

áhrif á börnin.101 Ég velti fyrir mér hvort lífsleikni skili sér til barnanna ef 

leikskólakennarar eru ekki meðvitaðir um hvað felist í lífsleikni og hafi ekki tileinkað 

sér hana. 

Það kom fram hjá einum leikskólakennaranum í rýnihópnum að ein leið til að 

ná árangri væri að setja upp áætlun um hvað þyrfti að gera og hver ætti að gera hvað. 

Samkvæmt Fullan er mikilvægt að gera sér skýra og vel ígrundaða mynd af því hvert 

skal stefna áður en farið er af stað í breytingar.102 Rodd tekur í sama streng og segir að 

áður en lagt er af stað, þarf að setja stefnuna, ígrunda vel og hafa skýra mynd.103 

Einn leikskólakennarinn í rýnihópnum taldi að það væri örugglega gott að 

byrja undirbúningsvinnu með öllu starfsfólkinu. Það kom hins vegar fram hjá Jónu að 

 
97 Valborg Sigurðardóttir 1991:77 
98 Aðalnámskrá leikskóla 1999:15-16 
99 Myhre 2001:117 
100 Bohlin, Farmer og Ryan 2001:68 
101 Dewey 2000:322 
102 Fullan 2001:50 
103 Rodd 1998:131-132 
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hún taldi að betra hafi verið að byrja á verkefninu samhliða með börnum og 

starfsfólki. Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins kemur fram að leikskólakennurunum 

fannst að það hefði mátt byrja að vinna markvissar með starfsfólki áður en farið var 

að vinna með börnin.104 Þarna stangast á mat Jónu og mat leikskólakennaranna sem 

tóku þátt í verkefninu. 

Það kom fram hjá rýnihópnum að áhugi væri fyrir að koma af stað leshóp t.d. 

til að kynna sér lífsleikni. Jóna taldi sig hins vegar ekki hafa góða reynslu af leshópum 

og fannst tímanum ekki nógu vel varið í leshópana. Hins vegar kom það fram í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins að í einum af leikskólunum hafi ekki verið leshópar 

fyrsta veturinn, þar að leiðandi var fólk ekki nægilega meðvitað um verkefnið og 

fannst það ekki vera hluti af því.105 Einn verkefnisstjórinn hafði orð á því að allir 

hefðu orðið meðvitaðri um verkefnið og litu á sig sem þátttakendur í verkefninu eftir 

að þeir byrjuðu í leshóp.106 Fullan107 og Rodd108 leggja bæði áherslu á það að þeir sem 

eiga að vinna verkið þurfi að vera með í ráðum þegar það er skipulagt. 

Það eru greinilega skiptar skoðanir á því hvað og hvernig er best að innleiða 

lífsleikni í leikskóla. Niðurstaðan er að skoða ber hverju sinni stofnanamenningu 

hvers skóla fyrir sig. Stjórnendur verða að vera meðvitaðir um að ef breytingin á að 

festast í sessi þarf að byrja að vinna í rótinni og svo smám saman upp á við. Eins og 

Sarason segir ,,það er erfitt að læra af reynslu annarra”.109 Skipulagning og 

framkvæmd breytinga krefst framsýni og yfirsýnar af hálfu þess sem stjórnar 

breytingum.110 Áður en lagt er af stað, þarf að setja stefnuna, ígrunda vel og hafa 

skýra mynd. 

Viðtalið við Jónu gaf ágætis mynd af því hvernig hvernig staðið var að 

undirbúningi verkefnisins, þó svo það hefði gefið skýrari mynd ef hægt hefði verið að 

taka viðtal við alla þrjá verkefnisstjórana. Viðtalið við rýnihópinn gaf ekki nægilega 

skýra mynd til að byggja niðurstöðu á þó hægt sé að draga af því einhverja ályktun 

um hvernig ætti að vinna að því að innleiða lífsleikni í leikskóla.  

 
104 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:47 
105 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:50 
106 Sigríður Síta Pétursdóttir 2004:50 
107 Fullan 2001 
108 Rodd 1998 
109 Sarason 1971:5 
110 Rodd 1998:131 
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6. Lokaorð 
Í inngangi að þessu verkefni nefndi ég að markmið mitt með þessu verkefni væri að 

kanna hvernig hægt væri að undirbúa leikskólakennara fyrir vinnu með lífsleikni. Ég 

hef komist að þeirri niðurstöðu að þekking leikskólakennara þarf að vera til staðar til 

þess að geta unnið markvisst með lífsleikni. Til þess að geta unnið með lífsleikni 

skiptir miklu máli að leikskólakennararnir sé vel meðvitaðir um hvað lífsleikni felur í 

sér og búi sjálfir yfir góðri lífsleikni því hlutverk leikskólakennara sem fyrirmynd er 

stórt. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og tekur stóran þátt í að leggja grunn að 

framtíð einstaklinga. Sérstaklega þar sem ríflega 70% leikskólabarna eru í 

leikskólanum í átta tíma eða meira á degi hverjum. Leikskólakennari hefur fjölda 

tækifæra á hverjum degi til að efla einstaklinga á eigin forsendum svo þeir megi verða 

bæði góðir og fróðir einstaklingar.  

Í þessari vinnu er ég búin að kynnast hugtakinu stofnanamenning. Ég er búin 

að átta mig á hversu mikilvægt það er að skilja og vera læs á menningu leikskólans og 

umhverfi hans. Hluti af stofnanamenningu er að byggja upp hefðir. Mikilvægt er að 

rannsaka, skoða og meta til að gera betur. Tilgangurinn er að breyta góðum skóla í 

enn betri skóla. 

Það hefði styrkt rannsóknina mjög ef allir verkefnisstjórarnir þrír hefðu verið 

til frásagnar ekki einungis einn þeirra. Einnig hefði ég getað raðað spurningunum 

betur upp í viðtalinu til þess að fá betra flæði. Viðtalið við rýnihópinn skilaði ekki því 

sem ég vonaðist eftir. Ég tel að aðalástæðan fyrir því sé að leikskólakennararnir töldu 

sig ekki vera vissir um í hverju lífsleikni mundi fælist og voru ekki meðvitaðar um 

hversu huglæg lífsleiknin er.   

Hugmynd af áframhaldandi vinnu vaknaði þegar ég talaði við rýnihópinn. Ég 

velti fyrir mér að gaman væri að gera rannsókn á landsvísu um þekkingu 

leikskólakennara á lífsleikni. Einnig væri gaman að gera könnun þar sem lagðar yrðu 

spurningar fyrir leikskólakennara, spurningar er varða sýn þeirra á þekkingu og 

framþróun leikskólakennara. 
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Fylgiskjöl 
 

1. Spurningar fyrir viðtal við Jónu 
2. Rannsóknarspurning fyrir rýnihóp
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Fylgiskjal nr. 1 
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Spurningar fyrir viðtalið við verkefnisstjórann. 
 
1. Hvað var það sem var erfiðast við að innleiða lífsleiknina í 

leikskólastarfið? 
1. Hvað var það sem reyndist auðvelt? 
2. Telur þú að tekist hafi að festa lífsleiknina í sessi í starfi leikskólans? Ef 

svo, þá hvernig? 
3. Hvernig er lífsleikniumræðunni viðhaldið? 
4. Hvernig telur þú að leshóparnir hafi virkað fyrir starfsfólkið? 
5. Hvernig var undirbúningi fyrir starfsfólk háttað fyrir vinnu með lífsleikni? 
6. Hvernig gekk að virkja allan starfsmannahópinn? 
7. Er eitthvað sem þú mundir breyta eða gera öðruvísi ef þú værir að byrja í 

dag? 
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Fylgiskjal nr. 2 
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Rannsóknarspurning fyrir rýnihóp 
 
Hvernig er hægt að undirbúa leikskólakennara fyrir vinnu með lífsleikni? 


