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Útdráttur 
 
Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed.gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
verkefninu fjöllum við um þróunarverkefni og hvernig samstarf leikskólakennara við 
foreldra er almennt háttað. 
 Til að skoða þátt foreldra betur í þróunarverkefnum fjöllum við um 
þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla sem hófst í þremur leikskólum á Akureyri 
haustið 2001. Það fjallar um hvernig hægt er að efla siðferðisvitund barna og 
fullorðinna í þeim tilgangi að verða bæði fróð og góð. Verkefnið byggir á rannsóknum 
og kenningum sem gerðar hafa verið um siðferðis- og tilfinningaþroska barna og má 
þar nefna City Montessori School, Loris Malaguzzi, Howard Gardner, William 
Damon og Daniel Goleman. 
 Til að rannsaka hvernig foreldrar koma að þessu verkefni tókum við viðtöl við 
verkefnisstjórana en þeir eru þrír, einn í hverjum leikskóla. Einnig lögðum við 
spurningalista fyrir foreldra barna fæddra 1998 í þessum þrem leikskólum. 
 Niðurstöður sýndu meðal annars að foreldrum finnst þetta verkefni vera mjög 
jákvætt og telja að það muni nýtast barni þeirra í framtíðinni. Verkefnisstjórarnir telja 
að verkefnið krefjist meiri eftirfylgni af hálfu foreldra en samkvæmt niðurstöðum 
virðist það ekki komast til skila til foreldranna.  
 

Summary 
 
This is the final thesis for the degree of Bachelor of Education at Akureyri 
University’s Faculty of Education. In the thesis we discuss development projects and 
the collaboration between kindergarten teachers and parents. 
 To better understand the parents’ participation in these development projects 
we specifically focus on Life-skills in Kindergarten, a project that began in three 
Akureyri kindergarten schools in the fall of 2001. The project focuses on how to 
reinforce children and parents morale consciousness. Life-skills in Kindergarten 
builds on theories and research made into children’s morale-, and emotional 
intelligence made by the likes of City Montessori School, Loris Malaguzzi, Howard 
Gardner, William Damon and Daniel Goleman.  
 To further research the parents’ participation in this project we interviewed the 
three project managers, one for each kindergarten school respectively. We also sent 
questionnaires to the parents of children born in 1998 attending these schools.  
 Our findings show that parents are very positive towards the project and 
believe that it will be valuable for their child in the future. The project managers 
believed that the project required more follow-up on behalf of the parents but 
according to our findings that doesn’t seem to have come across to the parents. 
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