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Útdráttur 
Í ljósi umræðna í samfélaginu um aga- og siðleysi í skólum á undanförnum árum 
hefur áhugi á lífsleikni farið vaxandi og kemur hún meðal annars fram í 
aðalnámskrám allra skólastiga sem menntamálaráðuneytið gaf út 1999.  

Í verkefninu er greint frá rannsókn sem unnin var í tengslum við 
þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla sem er samstarfsverkefni þriggja leikskóla á 
Akureyri. Rannsóknin svarar spurningunni hvort munur er á samskiptum barna í 
leikskóla þar sem markvisst er unnið með lífsleikni og öðrum leikskólum. Til þess að 
leita svara við spurningunni er fjallað um hugtakið lífsleikni, og þroskaþætti sem það 
snertir. Það eru þeir þroskaþættir sem heimspekingar vilja kalla siðvit, það er  
siðferðisþroski, tilfinningaþroski og félagsþroski. Einnig er fjallað um samskipti og
hvernig þau tengjast lífsleikni. Greint er frá rannsókn sem unnin var í ónefndum 
leikskóla þar sem tekið var viðtal við leikskólastjóra leikskólans, settur saman 
rýnihópur leikskólakennara og gerðar skráningar af börnum í leik og starfi. 
Niðurstöðurnar eru að lokum bornar saman við niðurstöður úr þróunarverkefninu 
Lífsleikni í leikskóla.

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að greina má mun á samskiptum 
barna sem þátt hafa tekið í þróunarverkefninu Lífsleikni í leikskóla og annarra 
leikskólabarna. Munurinn liggur í aukinni samskiptafærni barnanna sem þátt hafa 
tekið í þróunarverkefninu Lífsleikni í leikskóla sem gefur til kynna að hægt sé að hafa 
áhrif á siðferðisþroska barna með markvissri lífsleiknivinnu. 
 
Abstract 
In continuation of a social discussion about the lack of discipline and morality in 
schools for the past few years, a growing interest has developed in the concept of Life 
Skills, which as a result forms part of all school levels’ main curricula issued by the 
Ministry of Education in 1999. 
 This thesis reports a research done in relation with the developmental project 
Life Skills in Preschool (Lífsleikni í leikskóla), a collaborative project of three 
preschools in Akureyri. The research tries to answer the question whether there’s a 
difference between the relations of children in preschools where Life Skills are 
systematically being taught on one hand and of children in a regular preschool on the 
other hand. To answer that question the concept of Life Skills is discussed, and which 
developmental factors it concerns. These factors are those that philosophers have 
termed moral virtue, i.e. moral development, emotional development and social 
development. Relations are also discussed and the way they are linked to Life Skills. 
A report has been made on a research done in an unnamed preschool, where the 
principal was interviewed, a focus group of teachers formed and the children’s 
activities recorded. The findings are then compared with the findings of the 
developmental project Life Skills in Preschool.

The primary findings of the research are that a difference can be discerned 
between the relations of children included in the developmental project Life Skills in 
Preschool (Lífsleikni í leikskóla) and those of children in a regular preschool. The 
difference lies in the enhanced communicative skills of the children partaking in the 
developmental project Life Skills in Preschool, which suggests that children’s moral 
development can be influenced by the systematic teaching of Life Skills. 
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