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Útdráttur 
 
Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
því er verið að rannsaka hentugleika þjóðsagna í starfi með börnum í leikskóla. 
Verkefnið hefst á inngangi höfundar. Í öðrum kafla er fjallað um þjóðsögur almennt, 
hvað þær eru og hvaðan þær eru upprunnar. Fjallað er stuttlega um Jón Árnason, einn 
þekktasta og umsvifamesta þjóðsagnasafnara Íslendinga. Ítarlegri flokkun hans á 
þjóðsögum er gerð skil og dæmi tekin af þekktum þjóðsögum og flokkun þeirra. 
Innihald þjóðsagna er skoðað og þar á eftir gerir höfundur grein fyrir því hvers vegna 
honum finnast þjóðsögur henta vel í starfi með börnum í leikskóla. Höfundur telur 
þjóðsögur hafa mikið uppeldisfræðilegt gildi vegna orða þeirra og orðtaka sem 
finnast í þeim og nýta má til að þroska mál og málskilning barna. Auk þess innihalda 
þær fjölbreyttan boðskap sem börn geta lært af.  
 Þriðji kafli fjallar um rannsóknina sjálfa, sem er eigindleg þátttökurannsókn. 
Hún fór fram í leikskólanum Krógabóli á Akureyri um fjögurra vikna skeið. Þar 
leitaðist höfundur við að svara eftirfarandi spurningu: Henta þjóðsögur í starfi með 
börnum í leikskóla? Í byrjun kaflans segir höfundur frá undirbúningi að 
rannsókninni sem fólst meðal annars í vali á markmiðum og leiðum. Aðferðafræði 
höfundar er tíunduð en þar ber hæst uppeldisfræðileg skráning, gagnaöflun sem felur í 
sér skráningu og innihald. Næst á eftir fer rannsóknin sjálf og skiptist hún í fjóra 
flokka: samverustund (felur meðal annars í sér að börn sitja og hlusta á lestur eða 
sögur), hópastarf (börnum skipt niður í hópa og vinna þau að ólíkum verkefnum), 
söngstund og hreyfingu. Höfundur notaði þjóðsögur í starfi með börnum í þessum 
fjórum þáttum leikskólastarfsins.  
 Í fjórða kafla birtir höfundur niðurstöður rannsóknar sinnar. Höfundur kemst 
að þeirri niðurstöðu að þjóðsögur eigi heima í leikskólum og henti vel vegna 
fjölbreytni þeirra og ríks innihalds. Kaflinn endar á gagnrýni höfundar.  
 Í fimmta kafla eru umræður. Í þeim birtast vangaveltur höfundar um 
þjóðsögurnar og rannsóknina sjálfa, ásamt fleiru. Verkefninu lýkur með lokaorðum 
höfundar.  
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Project synopsis 
 
This project is my final essay for a B.Ed degree in the department of teacher training 
at the University of Akureyri. The thesis of the essay is to examine whether folk 
stories are suitable in working with children in kindergartens. 
The project commences with an introduction.  The second chapter deals with folk 
stories in general, their definition and roots. A brief discussion is presented on Jón 
Árnason, one of the most celebrated and most influential folk stories compilers in 
Iceland.  His detailed categorisation of folk stories is addressed and examples of the 
most well-known stories are selected and their classification is dealt with.  The 
content of folk stories is explored in some detail, and in turn the author explains why 
she feels that folk stories are well-suited in working with children in kindergarten.  
The author believes that folk stories have a great cognitive value due to the 
vocabulary and idioms they contain.  In addition, they present a variety of morals 
from which children can learn. 

The third chapter covers the research itself, which is a qualitative participation 
research.  It was conducted in Kindergarten Krógaból in Akureyri over a 4-week 
period.  The author searched for answers to the question: Are folk stories applicable 
in working with children in kindergarten? At the beginning of the chapter the 
author explains the preliminary research, which included, among other things, a 
choice of objectives and guidelines.  The author describes the methodology used.  Of 
prominence is pedagogical documentation, material gathering, which includes 
documentation and content.  Next the research itself is analysed and is divided into 
four categories: general session (e.g. children sit as a group and listen to stories), 
group work (children are divided into small groups and work at different tasks), 
singing session, and finally physical activity session.  The author used folk stories 
with the children in each of the four different sessions. 

In the fourth chapter the author explains the outcome of her research.  The 
author arrives at the conclusion that folk stories are both appropriate and applicable 
at the kindergarten level because of their diversity and wealth of content. The chapter 
closes with the author’s critique. 

In the fifth chapter the author delves into discussion.  In it the author 
speculates on folk stories and the research itself, among other issues.  The project 
ends with the author’s conclusion. 
 


