
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. 
 


