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 Ágrip  

Lífsleikni og dygðir í leikskólastarfi er umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Hér á 

eftir verða leiddar líkur að því að vinna með dygðir eigi mikið erindi í starfi á 

leikskólum. Sú vinna er líkleg til að hjálpa börnum að þrífast betur í hóp, gera þau að 

betri vinum og styður þau í þeirri list að umgangast aðra.   

Orðið lífsleikni lýsir vel því sem hún á að koma til leiðar. Ýmsar aðstæður í 

þjóðfélaginu sem við búum í hafa kallað eftir kennslu á borð við lífsleikni.  

Árangurinn af þeirri kennslu getur verið mikill og er hún vel til þess fallin að undirbúa 

börn undir skólaferilinn sem framundan er. Lífsleikni er kjörin vettvangur til að vinna 

með gildi sem við metum og teljum æskileg eins og vináttu, kurteisi og heiðarleika. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um lífsleikni, námsgein sem er að ryðja sér 

rúms í skólakerfinu á Íslandi og um allan heim. Tilurð lífsleikni er reifuð þ.e.a.s. 

hvernig breytt þjóðfélag hefur kallað á víðtækari kennslu.  

Sú þróun er á þessa leið: Þjóðfélagið breyttist töluvert þegar konur sóttu í 

auknum mæli inná vinnumarkaðinn. Fjölskyldumynstrið breyttist líka þegar báðir 

foreldrar voru útivinnandi, vinnuvikan lengdist, og stórfjölskyldan bjó ekki lengur 

saman á heimilinu þ.e.a.s. ömmur og frænkur voru ekki lengur til staðar. Börn voru 

því lengur yfir daginn í vist hjá dagmæðrum eða á dagheimilum sem leiddi til þess að 

skólinn þurfti að inna af hendi þá fræðslu sem áður fékkst í baðstofunni heima. Það 

þarf þó ekki að horfa svo langt aftur til að sjá breytingar á fjölskyldumynstrinu.  

Rætt verður um einstaklingshyggju sem fylgir nútíma þjóðfélagi og þau áhrif 

sem hún hefur á börnin okkar. Spurningunni: Hvað er lífsleikni? Verður varpað fram 

og fjallað um hvernig hægt er að vinna með námsefnið í leikskólum. 

 Í öðrum kafla verður fjallað um dygðir. Fyrst verður fjallað um siðferði og 

hvað það er og í kjölfarið um dygðir og hvað dygð er. Þrjár dygðir verða teknar fyrir 

og þær útskýrðar. 

 Í þriðja kafla verður fjallað um hvernig dygðir tengjast lífsleikni. Í framhaldi 

af því svara ég spurningunni: Hvað er að vera vinur?  

Í ritgerðinni er tekin saman vettvangsathugun sem gerð var á leikskólanum 

Arnarsmára í Kópavogi, en í þeim leikskóla er mikið unnið með dygðir og lífsleikni, 

og unnið úr viðtölum sem tekin voru við starfsmenn leikskólans. Hefðbundnar ritaðar 

heimildir og heimildir af Internetinu voru einnig notaðar við ritgerðina. 
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Inngangur 

 „Vinur er sá sem í raun reynist“ (Ástin og vináttan 2001:55) las ég í litlu ljóðakveri 

um ást og vináttu. Þessi stutta lína segir okkur svo margt um vináttuna, hún segir 

okkur hvernig vinir eru við hvorn annan og hversu mikilvægt það er að vera vinur og 

að eiga vini. Vinátta er ekki sjálfsögð og hana þarf að rækta. Það sem við þurfum að 

hafa til að eignast vini og verða sannur vinur er félagslegur þroski en þann þroska 

getum við eflt í lífsleikni og með ástundun dygða. 

 Vinátta er okkur öllum mikilvæg og í leikskóla myndast fyrstu vinaböndin. 

Hlutverk kennara er að hjálpa börnum að öðlast þá félagslegu færni sem þau þurfa til 

að geta orðið góðir vinir og til að vináttan haldist og þroskist. Lífsleiknikennsla er 

góður vettvangur til að fræða börn um dygðir því þetta tvennt, lífsleikni og ástundun 

dygða, örvar félagsþroska þeirra og þau læra að setja sig í spor annarra sem er 

vináttunni mikilvægt. Börnin læra að leysa úr deilum á friðsælan hátt.  

„Hvað er að vera vinur“ og hvað felur það í sér að vera vinur, er eitt af 

umfjöllunarefnum þessarar ritgerðar. 

 Dygða- og lífsleiknikennslu er einnig hægt að nota í þeim tilgangi að efla 

siðferðisvitund barna og fullorðinna. Hægt er að vekja börn og fullorðna til 

umhugsunar um mikilvægi þess að vera góð við hvert annað, líka þá sem eru ekki 

vinir okkar.  

Hvernig hægt er að vinna með dygðir og lífsleikni í þeim tilgangi að efla 

siðferðisvitund og sjálfstæði barna, er aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar. 
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Lífsleikni  

 Í þessum kafla er fjallað um upphaf lífsleiknikennslu á Íslandi og hverjar voru 

ástæðurnar fyrir því að hennar var þörf í skólum landsins. Einnig er leitast við að 

svara spurningunni: Hvað er lífsleikni og hvernig á að efla hana og kenna í 

leikskólum?  

Til að svara þessum spurningum verður auk ritaðra heimilda vitnað í viðtal 

sem ég tók við starfsmenn leikskólans Arnarsmára í Kópavogi. 

 

Þjóðfélagið breytist  

 Menntun á að felast í alhliða þroska bókvits, verkvits og siðvits. Skv. Kristjáni 

Kristjánssyni heimspekingi og prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri hefur 

siðvitið þ.e. siðferðis-, tilfinninga- og félagsþroski e.t.v. mætt afgangi í íslenska 

skólakerfinu. Ekki má þó líta svo á að einungis sé við skólakerfið að sakast í þessu, 

því aðstæður í þjóðfélaginu og mannlífið hafa breyst. Verkefni skólakerfisins er að 

laga sig að breyttum aðstæðum (Kristján Kristjánsson 1993:26). Því miður er lítil áhersla 

lögð á dygðir og góða siði í skólum landsins. Það er verið að draga úr kennslu á þeim 

þáttum, sem börnum eru nauðsynlegir, rétt eins og það þarf að kenna þeim að draga til 

stafs. Siðvitið er jafn mikilvægt og bókvitið en er gjarnan vanmetið. 

 Ein ástæða þess að heimilin „eru ekki lengur sá vermireitur siðlegs uppeldis 

sem þau voru fyrrum“ (Kristján Kristjánsson 1993:27). Er ef til vill sú að fólk ver meiri 

tíma í vinnunni eða við tómstundaiðkun heldur en með börnum sínum. Fjöldi barna er 

8-9 tíma á dag á leikskóla, eða í annarri vistun, fimm daga vikunnar. Ástæðan fyrir 

þessari löngu vistun er langur vinnudagur foreldra. Leikskólarnir hafa því svarað 

kröfum þjóðfélagsins sem hljóða upp á 40 stunda vinnuviku. Mörg börn eru því 9 

tíma í leikskólanum á dag, því foreldrarnir þurfa líka sinn tíma til að komast til og frá 

vinnu. Því má segja að vinnuvika barnanna sé 45 stundir, námið er þeirra vinna.  

Á vef Hagstofunnar má finna upplýsingar um aukningu á dvalartíma allra 

leikskólabarna á landinu frá árunum 2000 – 2006 (Hagstofa Íslands: „Skólamál“).  

 
Ár: 7 tímar 8 tímar 9+ tímar 

2000 610 börn 3.793 börn 3.477 börn 

2006 1.429 börn 6.856 börn 6.064 börn 
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Börn skortir því þann tíma sem þau þurfa, til að fá uppfræðslu um „guðsótta 

og góða siði.“ Við getum ekki lengur treyst á siðmennt baðstofunnar (Kristján 

Kristjánsson 1993:27). Sökum langrar vinnuviku barna og foreldra er enginn tími afgangs 

til að ræða við börnin. Marga foreldra skortir tíma og orku til að fræða börnin um 

dygðir og hvernig okkur ber að koma fram við náungann. Ef börnin fá ekki þessa 

kennslu í skólanum, missa þau ef til vill af henni.   

Hér má einnig nefna að fjölskyldur hafa breyst og eru ekki þær sömu og þær 

voru við aldarhvörf. Frá miðöldum og fram til 1880 voru sáralitlar breytingar í 

íslensku samfélagi. Fjölskyldan var þá bæði neyslu- og framleiðslueining þ.e. borðaði 

brauðið sem hún bakaði sjálf, einnig sá hún sjálf um flestar þarfir einstaklinganna. 

Hún var umönnunar-, uppeldis-, geymslu-, menntunar-, aðhalds- og mótunaraðili. 

Heimilin voru einnig mannmörg og lítið um heimilistæki. En á uppbyggingar- og 

endurreisnartíma eftirstríðsáranna breyttist allt og fjölskyldan skrapp saman. Mæður 

fóru að vinna úti, fengu sér heimilistæki og fjölskyldusamsetningin breyttist því 

fullorðin systkini, frændur, fósturbörn og vinnufólk sem áður tilheyrðu 

heimilishaldinu duttu úr myndinni (Sigrún Júlíusdóttir 2001:[blaðsíðutal vantar]). Börnin 

misstu sambandið við eldri kynslóðir sem miðluðu til þeirra fræðslu um guðsótta og 

góða siði (dygðir). Börnin misstu líka af því tækifæri að geta verið heima hjá sér í 

umsjá ömmu eða gamallar frænku sem veittu þeim athygli og ástúð þegar móðirin sá 

um heimilisstörfin.  

Nú er öldin önnur og kjarnafjölskyldan þ.e. karl, kona og barn/börn þeirra er 

ekki algengasta fjölskyldugerðin í dag. Í dag eru til fjölskyldur sem eru samsettar af 

pari sem ætlar sér ekki að eiga börn, einforeldrisfjölskylda, ættleiðingarfjölskylda, 

stjúpfjölskylda, samkynjafjölskylda, systkinafjölskylda og sambýlis- eða 

félagafjölskylda (Sigrún Júlíusdóttir 2001:[blaðsíðutal vantar]). Ég ætla mér ekki að 

skilgreina þessar fjölskyldugerðir nánar en nefni eitt dæmi sem sýnir hversu flókin 

fjölskylduböndin eru orðin: Ari var að fermast í gær og með honum voru fráskildir 

foreldrar hans sem eru báðir giftir aftur. Foreldrar hans mættu með maka sína, foreldra 

og tengdaforeldra. Ara fylgdu því ekki 6 fullorðnir til altaris heldur 12. 

Baldur Kristjánsson segir í viðtali í Morgunblaðinu 8. október 2006 að ásókn 

eftir lengri dagvistun barna hér á landi hafi aukist og finnst honum það vera 

áhyggjuefni. Hann er hlynntur því að skólakerfið breytist með nútímalegu þjóðfélagi 

en nú finnst honum gengið hafi verið of langt. Þessar breytingar þjóðfélagsins koma í 

kjölfar einstaklingshyggjunnar, hugtaki sem fylgir umræðu um nútímalegt þjóðfélag, 
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og er hún án efa rót þess hversu mikið uppvaxtarskilyrði og samskiptamynstur barna 

og uppalenda hafa breyst. Hún er ekki endilega rót alls ills því vaxandi 

einstaklingshyggja hefur m.a. haft í för með sér aukna áherslu á lögvernduð réttindi 

barna. Sú hlið hennar, sem er neikvæðari, er veikari fjölskyldubönd en áður. Hér er átt 

við, að fleiri börn eru að upplifa skilnað foreldra sinna og alast því ýmist upp hjá 

einstæðu foreldri eða í stjúpfjölskyldu. Við vitum að börn þurfa stöðugleika og 

traustar aðstæður, en þau sem alast upp við óstöðugar fjölskylduaðstæður eiga erfiðara 

með að fóta sig í skóla og aðlagast umhverfinu. Baldur segir það vera mikilvægt að 

barnafólk taki þátt í samfélaginu. Honum finnst lífsgæðakapphlaupið vera komið út í 

öfgar. Það er ekki nóg að þykja vænt um börnin sín, við verðum að geta notið þeirra 

líka. Til að geta notið þeirra, þurfum við að hætta að gera skuldbindingar sem krefjast 

mikils af okkur, því þangað fer öll orkan, sem á að fara í að ræða við börnin og njóta 

þeirra í hversdagslífinu.  

Baldur bendir einnig á að hér á Íslandi er ekki rætt jafn mikið við börn og gert 

er á hinum Norðurlöndunum. Þar má heyra fullorðinn og barn vera að ræða um alls 

kyns efni, t.d þegar verið er að útskýra eitthvað eða að velta málum fyrir sér. Það eru 

ýmist börnin eða aðstandendur sem brydda upp á umræðuefninu. Hér má hins vegar 

oftar heyra samræður sem ganga út á það að börnin biðja um eitthvað, þau hafa gert 

eitthvað af sér, eru með læti og þau beðin um að hætta og oftast er talað við þau í 

ströngum tón. En dýpri samtöl um daginn og veginn heyrast ekki. En hvað með 

agavandamálið, sem öllu er kennt um. Hver á að kenna aga? Eru það ekki foreldrar og 

þeir sem vinna á menntastofnunum? Baldur bendir á, að þetta sé þjóðarmein því 

yfirhöfuð er félagsþroska barna ekki sinnt. Það ætti að sinna honum miklu betur og 

kenna þeim virðingu, tillitsemi og tilfinningu fyrir öðrum – efla félagsþroskann (Baldur 

Kristjánsson 2006:[blaðsíðutal vantar]). Með öðrum orðum: kenna þeim það sem fór fram í 

baðstofunni þegar amma var að alast upp, lífsleikni. 

 

Hvað er lífsleikni? 

Þær öru breytingar sem eru á samfélaginu í dag hafa í för með sér miklar 

kröfur á flestum sviðum þjóðlífs í alþjóðlegu samhengi. Þessar auknu kröfur benda til 

þess að lífsleikni muni í framtíðinni fá aukið vægi í menntun og skólastarfi. Hlutverk 

lífsleikni er að veita börnum og unglingum tilsögn og leiðbeiningar svo þau geti lifað í 

nútíma samfélagi. Vettvangur fræðslunnar er kennslan og starfið í skólanum. Nýjar 



Kennaraháskóli Íslands  B.Ed. ritgerð 

8  

rannsóknir, um nám og kennslu, sýna fram á að lífsleiknikennsla, sem leggur áherslu á 

félags- og tilfinningamiðað nám, hefur jákvæð áhrif á námsárangur í hefðbundnum 

bóknámsgreinum: „Gildi og gangsemi markvissrar og öflugrar lífsleiknikennslu er því 

fjölþætt“ (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:5-6). Börnin þurfa á okkur að halda til að skilja 

lífið, þjóðfélagið og hvað það er að lifa í samfélagi með öðrum. Þau þurfa að kynnast 

því hvernig lífsháttum annarra er háttað og, að það eru ekki allir eins, né hafa það jafn 

gott. Orðið lífsleikni felur í sér leikni í lífinu, að læra betur á lífið. Þar með talið okkur 

sjálf, umhverfið, vinina, skólann og fjölskylduna. Lífsleikni miðast við að auka færni 

okkar á þessum sviðum. 

Segja má að lífsleikni sé geta eða færni til að aðlagast mismunandi aðstæðum 

og, að geta breytt á jákvæðan hátt. Þessi færni gerir okkur kleift að takast á við þær 

kröfur og áskoranir sem daglegt líf hefur í för með sér. En þannig skilgreinir 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) lífsleikni (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:7). Til að 

geta breytt á jákvæðan hátt þurfa börn að sjá heildarmynd þeirra aðstæðna sem þau 

eru í. Dæmi: Ef ég tek bíl af Nonna þá er ég að gefa í skyn að það sé í lagi að taka dót 

af öðrum án þess að biðja um leyfi. Ég er þá að segja Nonna, að hann megi alveg taka 

dótið af mér þegar hann vill. En ef ég geri það ekki heldur spyr Nonna hvort hann vilji 

lána mér bílinn, er ég að gefa til kynna að það á ekki að taka dót af öðrum heldur á að 

biðja um leyfi. Þannig breyti ég á jákvæðan hátt. 

Í leikskóla ber að efla lífsleikni barns með því að rækta alhliða þroska þess, 

huga að honum og örva samspil á milli þroskaþátta, sem eru: Tilfinningaþroski, 

vitsmunaþroski og félagsþroski. Félagsvitund, siðgæðisþroski og siðgæðisvitund. 

„Lífsleikni og námsárangur barns byggist á jafnvægi milli þessara þroskaþátta“ 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:8). Það að tileinka sér lífsleikni felur svo margt í sér og það 

snertir okkur á allan hátt bæði tilfinningalega og félagslega. Þess vegna þarf að efla 

alhliða þroska barns svo það sé fært að aðlagast mismunandi aðstæðum. 

Til að öðlast lífsleikni þarf barnið m.a. að læra að bera virðingu fyrir öðrum og 

sýna öðrum umburðarlyndi, að þekkja sinn innri mann og styrkja sjálfstraust sitt. Að 

auka félagslega færni sína og að virða þær reglur, hefðir og venjur sem ríkja í 

leikskólanum og í samfélaginu (Aðalnámskrá leikskóla 1999:17). Börn þurfa aðstoð 

fullorðinna til að læra og skilja þær reglur sem gilda í félagslegum samskiptum, líka í 

leikskólanum. Þau þurfa aðstoð okkar til að átta sig á gildi reglna og af hverju það er 

svona nauðsynlegt að bera virðingu fyrir náunganum. Starfsfólk leikskóla er 
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fyrirmynd barnanna og þarf að sýna það í orði og verki hversu nauðsynlegt er að virða 

aðra og þær reglur sem gilda í skólum og í þjóðfélaginu.  

Mikilvægt er að leikskólabörn taki þátt í daglegu starfi leikskólans og rödd 

þeirra fái að heyrast, enda segir í Aðalnámskrá leikskóla að þar eigi að kenna barni 

lýðræðisleg vinnubrögð. Í því felst að barnið fær að taka þátt í áætlanagerð, 

ákvörðunum og mati. Barnið þarf hér að finna að tillit sé tekið til óska þess og að 

hlustað sé á það (Aðalnámskrá leikskóla 1999:16). Í daglegu starfi leikskólans á að hvetja 

börn til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eins og hvar þau vilja hengja myndina sína upp, 

hvort þau vilji nota rauðan lit eða grænan, hvort þau vilji nota brúnu hliðina á blaðinu 

eða þá hvítu. 

Loris Malaguzzi, faðir Reggio Emilia uppeldisstefnunnar, sagði að börnin hafi 

100 mál, en að við fullorðna fólkið tökum frá þeim 99. Starfsaðferð hans snýst um að 

hvetja börn til þess að nota öll skilningarvit sín, málin 100, með lýðræðið að 

leiðarljósi. Heimspeki Reggio Emilia leggur áherslu á hvað við getum gert til að 

hvetja börnin til að þroska persónuleika sinn, hvernig við varðveitum hin 100 mál 

þeirra og hvernig þau eiga að alast upp sem virkir þátttakendur í þjóðfélaginu en ekki 

þrælar kerfisins (Rutgerson 1986:35-36). Ef börn fá hvatningu í leikskóla til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir verða þau miklu ánægðari vegna þess að þau fá að ráða 

einhverju sjálf.  

 

Að vinna með lífsleikni á leikskólum 

Eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla 1999 er það vísir að lýðræðislegum 

vinnubrögðum að leyfa börnum að vinna með reglur og fara eftir þeim. Til að börnin 

læri að virða settar reglur þarf að styðja þau til þess og gefa þeim kost á að leysa úr 

eigin málum og ágreiningi á friðsamlegan hátt. Samskipti í leikskóla þurfa að vera 

með þeim hætti að allir virði rétt annarra. Eitt af hlutverkum leikskólans er að setja 

reglur sem eiga að gilda í barnahópnum og skýra tilgang þeirra fyrir þeim. Sumar 

reglur eiga þó eldri börnin að setja sjálf og ræða þær (Aðalnámskrá leikskóla 1999:16). 

Börnin læra best af því að prufa sjálf „segðu mér, ég gleymi, sýndu mér, ég man“ er 

gott orðatiltæki sem á vel við um það starf sem unnið er á leikskólum. Þetta 

orðatiltæki segir okkur að börn þurfa að prufa að búa til sínar eigin reglur, fara eftir 

þeim og þau þurfa að upplifa þann vanda sem verður þegar einhver brýtur reglurnar. 

Þannig öðlast þau skilning á því hversu mikilvægar reglur eru. 
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Þegar vandamál eða árekstrar koma upp á deildinni milli barna þarf kennarinn 

að ræða það við þau og koma með tillögu að lausn á vandamálinu. Þau þurfa að átta 

sig á að upp kom vandamál sem þarf að leysa, og með hjálp kennarans leysa þau það 

með jákvæðri styrkingu hans. 

Viðmælandi minn á Arnarsmára sagði mér frá því að börnin hefðu ákveðið 

sjálf einu regluna sem gildir fyrir vinastundina. Hún er þannig: Ef einhver er að trufla, 

þá á hann að fara afsíðis og koma ekki til baka fyrr en hann er tilbúinn til að taka aftur 

þátt. „Þetta er þessi lýðræðislega hugsun. Við erum hérna saman og ætlum að láta 

okkur líða vel saman. Við ákveðum í sameiningu hvernig við ætlum að hafa þetta“ 

(Viðtal við deildarstjóra 2007). Þegar börn og starfsmenn ákveða í sameiningu einhverjar 

reglur sem allir eiga að fara eftir þarf að framfylgja þeim. Reglunni, sem börnin 

ákváðu fyrir vinastundina, þarf starfsmaður að fylgja eftir.  

Þegar nánar er skoðað hverju við viljum ná fram með áherslu á lífsleikni, þ.e. 

að börn geti aðlagað sig að mismunandi aðstæðum og breytt á jákvæðan hátt, kemur í 

ljós, að hugmyndin um lífsleikni felur í sér það að styrkja einstaklinginn til athafna og 

ákvarðana. Tilgangurinn er að hver og einn nái markmiðum sínum og geti bjargað sér 

og að einstaklingurinn geti aðlagast samfélaginu. Þetta mætti draga saman í þessa 

setningu: Að lifa og starfa með öðrum og axla ábyrgð gagnvart samfélaginu og 

umhverfinu. Við viljum að börnin verði sterkir og ákveðnir einstaklingar og hafi 

sjálfstraust. Við viljum einnig að þau verði tillitssöm og geti lifað í sátt og samlyndi 

við aðra (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:8). Einstaklingur sem fær uppörvun og hvatningu í 

æsku býr að því alla ævi. Honum líður vel með sjálfum sér og er sáttur við sjálfan sig 

og umhverfi sitt. Samfélag okkar gengur miklu betur ef allir eru umburðarlyndir og 

góðir við náungann. 

Hægt er að fara ýmsar leiðir til að kenna lífsleikni en sú besta er að einblína á 

einstaklinginn. Hvaða eiginleikum og hæfileikum býr hann yfir, er hann með lítið 

sjálfstraust og hefur enga trú á sjálfum sér, í hvaða aðstæðum nýtur barnið sín best og 

hvað get ég gert til að það njóti sín betur í skólanum. Það þarf að finna hvað það er 

sem þarf að efla hjá hverjum og einum. 

Fjölgreindakenning Howard Gardner tengist lífsleikni sterkum böndum því 

lífsleikni er víðfem grein sem hægt er að samþætta öllum öðrum námsgreinum og 

byggja þjálfunina á mörgum færniþáttum (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:10). Howard 

Gardner kom með þá kenningu að maðurinn búi yfir mörgum aðskiljanlegum 

greindum sem vinna saman þ.e. hver og einn er góður á sumum sviðum en slakur á 
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öðrum. Hann taldi fyrst að greindirnar væru sjö en nú eru þær orðnar níu. Þær eru: 

Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind og líkams- og hreyfigreind. 

Tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og 

tilvistargreind. Eins og heitin á greindunum gefa í skyn þá er t.d. sá sem er með góða 

líkams- og hreyfigreind snillingur í fótbolta. Hann hefur góða tilfinningu og stjórn á 

líkama sínum og nýtur sín best í þannig greinum. Hann gæti verið dúxinn í leikfimi. 

En svo eru aðrir sem eru ekki með góða líkams- og hreyfigreind og geta ekkert í 

fótbolta, hvað þá að stökkva yfir hestinn í leikfimisalnum. En styrkleiki þeirra liggur í 

annarri greind. Í lífsleiknikennslu er mikilvægt að hvetja börnin til að þroska greindir 

sínar svo þær nýtist þeim sem best í því sem þau taka sér fyrir hendur í lífinu.  

Hugmyndir Daniel Goleman um tilfinningagreind tengjast einnig lífsleikni 

mjög mikið því þessar hugmyndir fjalla um kjarnaþætti lífsleikni sem eru sjálfstraust, 

sjálfsögun og samkennd (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:10). Hann heldur því fram að 

tilfinningar séu kveikja og orkugjafi náms og hefur lagt áherslu á að búa til námsefni 

fyrir lífsleikni þar sem markmiðið er að styrkja félags- og tilfinningatengda hæfni 

nemenda. Hann vill að nemendum sé kennt: að hlusta á aðra og þeir geti tjáð sig skýrt 

og skilmerkilega, að þeir geti greint og skilið tilfinningar bæði sínar og annarra og að 

hafa stjórn á sínum eigin tilfinningum. Nemendurnir eiga að geta tekið ákvarðanir og 

metið kosti þeirra og galla og greint afleiðingar þeirra (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:39). 

Hér sjáum við að með lífsleikni getum við kennt barninu að bera ábyrgð á sjálfu sér 

og gjörðum sínum. Það að læra að taka afleiðingum gjörða sinna og ákvarðana, 

þroskar þau og gerir þau meðvituð um, að það sem þau gera varðar þau sjálf og aðra 

sem eru í kringum þau. Hvað tilfinningar varðar þá þurfa börn að fá tækifæri til að tjá 

þær og finna að kennarinn hlusti á þau. Ef þau fá tækifæri til þess líður þeim betur og 

þau finna líka að öðrum þykir vænt um þau, að þau skipta aðra máli. Það sem þau 

öðlast með því að fá að ræða um og þekkja tilfinningar sínar er að þau þola betur 

mótlæti. Í bókinni um lífsleikni stendur: „það eru í raun engin ný sannindi að börn 

sem búa yfir tilfinningahæfni, hafa stjórn á eigin tilfinningum og bregðast rétt við 

tilfinningum annarra, hafi forskot á mörgum sviðum lífsins“ (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 

2004:40). Hér er átt við að félagsleg- og tilfinningaleg tengsl barnanna og námsárangur 

verða betri.  

En hugum þá að tilfinningum barna. Hvernig getum við sem kennarar þeirra 

unnið betur með þær. Jú, við getum það, ef við höfum aðgát í nærveru sálar og erum 

góðar fyrirmyndir. Í kennarastarfinu þarf að gæta þess hvernig við tölum við börnin. 
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Erum við að leggja áherslu á það sem þau eiga ekki að gera, erum við að leggja 

áherslu á það sem þau eiga að gera? Það er betra að segja, við barn sem er á hlaupum 

inni á deildinni en á að taka til eftir leikinn, „komdu til mín og ég skal hjálpa þér að 

taka til“ í stað þess að segja „ekki vera að hlaupa út um allt þú átt að taka til eftir þig.“ 

Orðin sem við notum við börnin skipta svo miklu máli þau geta annað hvort brotið 

þau niður eða byggt þau upp. Það er betra að tala um það sem barnið á að gera og 

hætta að leggja áherslu á það sem barnið á ekki að gera, þetta má kalla jákvæða 

styrkingu.  

Sjálfstraust er stór þáttur í lífsleikni. Einstaklingur sem er fullur sjálfstrausts er 

einnig með góða sjálfsímynd, gott sjálfsmat og sjálfsvirðingu. Þetta eru eiginleikar 

sem mikilvægt er að kenna og styrkja hjá börnum. Það er hægt að gera með því að 

byggja upp sjálfstraust þeirra. Öll börn búa yfir hæfileikum og getu sem geta nýst 

þeim sjálfum og verið þjóðfélaginu til gagns. Börn þurfa aðstoð okkar til að finna 

þessa hæfileika og læra að nýta þá sér til framdráttar, vera sátt við sig sjálf og finna að 

þau eru mikilvæg, að það sem þau kunna er merkilegt. Við þurfum að kenna börnum 

að hugsa um styrkleika sína og veikleika, uppgötva þá og segja frá þeim. Einnig er 

mikilvægt að þau átti sig á því að æfingin skapar meistarann því „lykillinn að bættu 

sjálfstrausti felst í æfingu og endurtekningu“ (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:43-44). 

Sjálfstraust er mikilvægt. Ef við erum ekki örugg og höfum enga trú á því sem 

við gerum, er hætta á að aðrir stjórni okkur eins og strengjabrúðum. Slík framtíð er 

ekki björt fyrir börn sem eru að byrja að fóta sig í lífinu, óprúttnir náungar bíða þeirra 

við hvert götuhorn. Það sem leikskóli getur gert er að efla sjálfstraust barna með hjálp 

í lífsleikni. Sjálfstraust hvetur okkur áfram til að gera hluti sem okkur langar til, ef 

okkur mistekst, þá reynum við aftur en gefumst ekki upp. Á leikskólanum þarf 

kennarinn að fylgjast vel með því sem börnin eru að gera og ef hann sér að þeim 

mistekst þá á hann að hvetja þau til að reyna aftur og bjóða fram aðstoð sína. 

Sjálfstraust er líka mikilvægt í samskiptum okkar við aðra og börn eru stundum 

feimin og þora ekki að spyrja hin börnin hvort þau megi taka þátt í leiknum, en með 

aðstoð kennarans geta þau öðlast kjark til að spyrja. Lítið sjálfstaust getur líka komið í 

veg fyrir að börn þori að tjá sig fyrir framan aðra og segja skoðun sína. Hér getur 

kennarinn kennt börnunum að tala fyrir framan aðra með því að bjóða þeim uppá 

púltæfingar. Púltæfingar ganga út á það, að börn standa fyrir aftan púltið og byrja á 

því að segja nafnið sitt. Ef það gengur vel segja þau meira frá sér og þegar þau eru 

komin lengra velja þau e.t.v. mynd sem þau lýsa og segja frá. Hér er mikilvægt að 
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kennarinn veiti barninu sem er að tala óskipta athygli og horfi í augun á því þegar það 

er að tala, sýni því að hann er að hlusta. 

Lífsleikni á að vera mikilvægur þáttur í daglegu starfi leikskólans og á í raun 

að vera rauður þráður í gegnum allt starfið. Það er hægt að leggja áherslu á lífsleikni í 

hópastarfi með lestri bóka og umræðu en lífsleikni snertir ljóst og leynt allt daglegt 

starf leikskólans. 
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Dygð 

 Í þessum kafla verður fjallað um dygðir. Byrjað verður á umfjöllun um 

siðferði því á því byggjast dygðir. Heiðarleiki, kurteisi og vinátta eru þrjár dygðir sem 

verða skoðaðar sérstaklega hér á eftir. Að lokum er litið til þess hvernig  hægt er að 

vinna með dygðir í leikskólastarfi. Hér á eftir er vitnað í ritaðar heimildir og einnig 

viðtöl við starfsfólk leikskólans Arnarsmára.   

 

Siðferði 

 Áður en við förum að tala um dygðir þurfum við fyrst að átta okkur á hvað er 

gott siðferði. Siðfræði sem fræðigrein er tilraun til að öðlast skilning á eðli 

siðferðisins og þeim kröfum sem það gerir til okkar, eða með orðalagi Sókratesar „það 

líferni sem hvert okkar skyldi ástunda“ og hvers vegna það varðar miklu (Rachels, James 

1997:15). Hægt er að setja mannasiði undir siðferði en þeir segja okkur hvað okkur ber 

að gera og hvað ekki, t.d. svara þegar á okkur er yrt og þakka fyrir þegar okkur er 

boðið eitthvað. 

Siðferði manna er ákaflega misjafnt: gott eða vont, þroskað eða vanþroskað, 

einfalt eða flókið. Auk þess er það í rauninni ekki eitt, heldur margt. Til dæmis getum 

við talað um siðferði ákveðins einstaklings, siðferði ákveðins hóps eða siðferði þjóðar 

(Páll Skúlason 1990:19). Siðferði er því ekki eitthvað eitt sem allir fara eftir. Ekki einhver 

ein siðferðileg regla sem gildir fyrir alla menn. Sumir eru siðblindir og þekkja ekki 

muninn á réttu og röngu.  

 Siðfræðingar hafa jafnan reynt að gera grein fyrir því hvernig við getum þekkt 

muninn á réttu og röngu, dygðum og löstum; en oft hafa þeir einnig leitast við að leiða 

mönnum fyrir sjónir að rétt sé að breyta á einhvern ákveðinn hátt (Páll S. Árdal 1982:10). 

Það þurfa allir að fara eftir einhverjum reglum eða viðmiðum í umgengni við aðra. Þó 

það sé ekki nema að einhverju lágmarki.  

Margir góðir menn hafa skrifað um siðfræði og dygðir og má þar nefna 

Aristóteles sem segir að til að skilja hvað siðfræðin gengur útá þarf maður að vita 

hvað það er sem gerir einstakling að dygðugum manni. En samkvæmt skilningi hans 

er „hinn góði maður dygðugur maður og því teljast dygðir meginviðfangsefni 

siðfræðinnar“ (Rachels, James 1997:209).  

 



Kennaraháskóli Íslands  B.Ed. ritgerð 

15  

Hvað er dygð?  

Siðfræðingar velta dygðum mikið fyrir sér og hafa þeir margir reynt að gera 

grein fyrir því hvað geri dygðuga breytni dygðuga, og hvers eðlis þekking okkar á 

réttu og röngu, góðu og illu sé (Páll S. Árdal 1982:13).  

Hvenær vitum við hvort við erum að breyta rétt eða rangt. Hvað finnst okkur 

vera rétt eða rangt. Þetta er eitthvað sem hver og einn verður að meta hjá sjálfum sér 

og skoða síðan hverja ákvörðun í ljósi þess hvernig hún snertir aðra. Svarið er ef til 

vill að finna hjá Aristóteles sem taldi dygð vera eiginleika í fari manns sem birtist í 

vanabundinni breytni (Rachels, James 1997:212-213).  

Dygðug breytni felst í því að feta meðalveginn milli tveggja öfga, sem báðir 

eru lestir. Þannig er hugrekki meðalvegurinn á milli ragmennsku og fífldirfsku og 

gjafmildin meðalvegurinn á milli nísku og flottræfilsháttar. En hinn gullni meðalvegur 

er vandrataður því hann er aldrei hægt að vísa á fyrirfram, óháð aðstæðum og 

einstaklingum. Þvert á móti, því hvað eru öfgar og hvað ekki ræðst að nokkru leyti af 

því hver á í hlut og hverjar aðstæður hans eru (Vilhjálmur Árnason 1990:23). Tilgangurinn 

er auðvitað sá að feta meðalveginn og hver og einn finnur hann hjá sér með 

reynslunni. Við finnum hann með því að prufa okkur áfram og þá finnum við hvað er 

of mikið og hvað er of lítið.  

En hverjar eru dygðirnar og hvaða eiginleika eiga þær að efla í fari manna? 

Sem dæmi má nefna áreiðanleika, réttlæti, heiðarleika, vinsemd, sjálfsaga, 

trúmennsku, örlæti o.s.frv. Þessar dygðir hafa allar sín ákveðnu séreinkenni sem vekja 

upp ákveðnar spurningar (Rachels, James 1997:214).  

Áðan var vitnað í Aristóteles þar sem hann taldi að dygðir fælust í eiginleikum 

sem er gott að hafa. Þá vaknar spurningin: Af hverju eru þær svona mikilvægar? Af 

hverju er það eftirsóknarvert að vera hugrakkur, örlátur, heiðarlegur eða trúr? Við 

skulum svara því. 

 

� Hugrekki er æskilegt af því að lífinu fylgja margar hættur og án hugrekkis 
gæti maður aldrei megnað að glíma við þær. 

� Örlæti er eftirsóknarvert vegna þess að sumir munu óhjákvæmilega hafa 
það verra en aðrir og þeir munu þurfa á hjálp að halda. 

� Heiðarleiki er nauðsynlegur vegna þess að án hans myndu samskipti fólks 
spillast á ótal vegu. 

� Trúmennska er vináttunni ómissandi. Vinir standa saman, jafnvel þegar þá 
langar mest til að skerast úr leik.  

  (Rachels, James 1997:221-222). 
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 Eftir þessa upptalningu sjáum við að dygðir eru eftirsóknarverðar af 

mismunandi ástæðum. Aristóteles taldi þær vera eftirsóknarverðar af því að „hinum 

dygðuga manni myndi farnast betur í lífinu.“ En þá erum við ekki að tala um að hann 

muni græða á því að vera dygðugur og verða ríkur heldur er aðalatriðið það að 

„dygðirnar eru nauðsynlegar til að okkur takist að haga lífi okkar farsællega“ (Rachels, 

James 1997:222). Það er mikilvægara að eiga góða vini og vera sáttur við sjálfan sig og 

aðra sem eru í kringum mann. Sá sem er hjálpsamur og gefur af sér er ríkur maður, 

ríkur af elsku til náungans. 

Í leikskólanum erum við að kenna börnum strax á yngstu deildinni að deila 

með sér og skiptast á. Þetta er stundum þrautin þyngri og það getur verið erfitt að vera 

aðeins tveggja ára og geta ekki fengið það sem maður vill „núna“. Þegar þau eru orðin 

rúmlega þriggja og hálfs árs eru þau flest öll hætt að rífa af hvert öðru og farin að 

temja sér það að spyrja og bíða eftir að röðin komi að þeim. Börnin læra því 

þolinmæði án þess að vita hvað það er og sú dygð fylgir þeim ævina á enda.  

Ég spurði viðmælanda minn á Arnarsmára af hverju verið væri að vinna með 

dygðir í leikskólanum og hvert markmiðið væri með þeirri vinnu. Viðmælandi minn 

svaraði spurningunni þannig: Það að vinna með dygðir í leikskólastarfi snýst mikið 

um félagsfærni, því um leið og börnin eru búin að tileinka sér þá færni gengur þeim 

miklu betur í félagslegum samskiptum (Viðtal við deildarstjóra 2007).   

    

Heiðarleiki 

Á heimasíðu Brekkubæjarskóla fann ég útdrátt um heiðarleika úr bókinni 

Dygðavísir (The Virtues Guide) eftir L.K.Popov, D. Popov og J. Kavelin. Þar segir:  

 
Heiðarleiki er dygð sem felur þá eiginleika í sér að vera einlægur, opinn, 

traustur og sannur. Heiðarlegum mönnum er treyst því þeir segja ekki ósatt, svíkja 

hvorki né stela. Þeir eru heiðarlegir að því leiti að þeir eru þeir sjálfir í samskiptum 

við aðra. Þeir villa ekki á sér heimildir til að nálgast eitthvað sem þeir girnast, til að 

koma sér í mjúkinn hjá einhverjum eða til að virðast meiri menn en þeir eru. 

Heiðarlegir menn koma til dyranna eins og þeir eru klæddir og þeir segja sannleikann 

sama á hverju gengur. Þeir hafa það sem réttara reynist jafnvel þó það gæti valdið 

einhverjum vonbrigðum. Heiðarleiki felur í sér sannleikann – ómengaðan 

(Brekkubæjarskóli: „Heiðarleiki“).  
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Heiðarleiki kemur okkur lengra áfram en óheiðarleiki. Með því að vera 

heiðarleg eignumst við frekar vini og vinnum traust annarra. Ef við erum óheiðarleg 

er fólk óvinveitt okkur því það fær nóg af svikum okkar og lygum. Óheiðarlegur 

maður á kannski vini en hversu sannir vinir þeir eru, er ekki gott að segja. 

Það að vera heiðarlegur hefur í för með sér að þú efnir loforð þín, ef þú sérð 

ekki fram á að geta efnt þau – sleppir þú því að lofa upp í ermina á þér. Því þú gerir 

það sem þú segist ætla að gera og það er samræmi á milli orða þinna og athafna. Þetta 

er líka kallað heilindi (Brekkubæjarskóli: „Heiðarleiki“). Það að lofa uppí ermina á sér og 

geta ekki staðið við það er leiðinlegur ávani og alls engin dygð því það er ekki hægt 

að treysta á mann sem stendur ekki við það sem hann segir, hann er frekar 

sniðgenginn. 

Heilræði Hallgríms Péturssonar hafa verið Íslendingum gott veganesti í 

gegnum árin. Í eftirfarandi kvæði bendir hann á að við eigum að vanda framkomu 

okkar og vera fús til að læra og bæti siði okkar og hegðun.   

 

Hugsa um það helst og fremst, 
sem heiðurinn má næra. 
Aldrei sá til æru kemst, 
sem ekkert gott vill læra. 

                                                                   Hallgrímur Pétursson 
 

Kurteisi 

 Kurteisi er mikilvæg í samskiptum milli manna og á að vera jafn sjálfsögð og 

að draga andann. Það að sýna öðrum kurteisi vekur upp jákvætt viðhorf og létta lund 

en ókurteisi ekki. 

Í bókinni Kurteisi eftir Rannveigu Schmidt frá árinu 1945 má lesa eftirfarandi 

um kurteisi: „Kurteisi á ekki að vera kápa, sem við aðeins leggjum á herðar okkur, 

þegar við förum út . . . kurteisi á að byrja heima fyrir og grundvöllur allrar kurteisi er 

óeigingirni.“ Ef við venjum okkur á að sýna okkar nánustu kurteisi og óeigingirni þá 

erum við fær um að fara út í heiminn og umgangast hvern sem er (Rannveig Schmidt 

1945:7). Við eigum að sýna börnum okkar, maka, foreldrum og vinum kurteisi en ekki 

taka þeim eins og sjálfsögðum hlut. Ef við réttum barni okkar mjólkurglas er kurteisi 

að segja „gjörðu svo vel“ en ókurteisi að segja ekki neitt. Þegar við sýnum öðrum 

kurteisi erum við að bera virðingu fyrir þeim. Þessa virðingu fáum við til baka. 
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 Kurteisi er að taka tillit til annarra. Kurteisi er dygð sem við eigum að meta 

meir en það sem okkur sjálfum finnst þægilegast og hentugast. Hægt er að segja að 

kurteisi sé einhvers konar heimspeki sem aflaði okkur meðbyrjar og hamingju í 

þessum heimi (Rannveig Schmidt 1945:9). 

 Einar Benediktsson var eitt af höfuðskáldum Íslands. Í einni af vísum sínum 

leiðbeinir hann okkur hvernig best er að umgangast aðra, við eigum að vera hógvær, 

góð við minnimáttar, kurteis og taka undir kveðju annarra. 

 
Láttu smátt, en hyggðu hátt, 
heilsa kátt, ef áttu bágt. 

Leik ei grátt við minni mátt 
mæltu fátt, en hlæðu dátt. 

                                                                            Einar Benediktsson 
 

Vinátta 

Í bernsku eykst þörf barna fyrir vináttu, þau verja meiri tíma með jafnöldrum 

sínum og eignast ákveðna vini. Vinir deila áhugamálum sínum, leyndarmálum, 

skiptast á skoðunum og bindast tilfinningalega. Í slíkum samskiptum þroskast 

félagsleg hæfni barna svo og sjálfsvitund þeirra. Vinátta annara veitir börnum visst 

öryggi og hefur sú tilfinning jákvæð áhrif á þá mynd sem þau hafa af sjálfum sér í 

samskiptum við aðra. Þau eiga auðveldara með að líta í eigin barm og setja sig i spor 

annarra. Vinátta er mikilvæg börnum í þroskalegu tilliti, ekki síst félagslega, 

tilfinningalega og fyrir sjálfsmynd þeirra (Árný Elíasdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir 

1992:15). Vinátta er okkur öllum mikilvæg því hún sýnir að við erum mikilvæg og við 

skiptum aðra máli. Það er okkur mikilvægt að finna að við erum mikilvæg í augum 

annarra. 

Vinsemd er að láta sig varða velferð annarra. Með henni sýnum við að okkur 

er annt um allt og alla sem á vegi okkar verða. Vinsemd felur í sér að við berum 

umhyggju fyrir okkur sjálfum sem og öðrum. Við viljum gleðja fólk og sýna því 

kærleika (Leikskólinn Garðasel: „Vinátta“). Þegar við sjáum að við gleðjum aðra líður 

okkur vel því það er gott að geta glatt og hjálpað öðrum.   

Viðmælandi minn frá Arnarsmára sagði að sú vinna sem unnin er á 

leikskólanum með vináttu væri að skila sér, enda er þar unnið sérstaklega með hana. 

Arnarsmári vann þróunarverkefni um vináttu og er því kallaður af börnunum 

„vinaleikskóli.“ Hún sagði einnig: „Hér í leikskólanum er mjög mikilvægt að vera 



Kennaraháskóli Íslands  B.Ed. ritgerð 

19  

vinur og vera góður við alla hina. Þetta kemur þér svo langt í lífinu, þú ferð ekki í 

gegnum neitt nema að vera félagslega fær“ (Viðtal við deildarstjóra 2007).  

Hávamál minna á margt sem gott og gagnlegt er að tileinka sér í samskiptum 

við aðra. Þessi vísa minnir á að við þurfum að rækta sambandið við vini okkar ef við 

viljum eiga góða vini. 

 
Veistu ef þú vin átt 
þann er þú vel trúir 

og vilt þú af honum gott geta. 
Geði skaltu við þann blanda 

og gjöfum skipta, 
fara að finna oft. 

                                                                          Hávamál 
 

Hvernig er unnið með dygðir í leikskólastarfi? 

 Kristján Kristjánsson segir í grein sinni sem birtist í Erindi siðfræðinnar „að 

hlutverk menntunar sé að gefa sem flestum kost á að ná sem mestum þroska, að verða 

sem best eintök af tegundinni maður“ (Kristján Kristjánsson 1993:26). Það kann að hljóma 

eins og slagorð í auglýsingu en er þó líklega það sem við viljum stefna að. Að verða 

betri manneskjur. 

Þá komum við að þeirri spurningu sem margir spyrja sig eflaust: „Eru 

leikskólabörn orðin það þroskuð að þau geti lært eitthvað um dygðir? Skilja þau hvað 

við er átt?“ Kristján Kristjánsson segir: „Börn eru yfirleitt miklu gáfaðri en fullorðnir 

vilji viðurkenna“ (Kristján Kristjánsson 1993:41). Því er ég innilega sammála því börn 

drekka í sig allan þann fróðleik sem við komum til þeirra. Þau eru fljót að tileinka sér 

það sem þeim er kennt. 

Á leikskólanum Arnarsmára er unnið með eina dygð í einu í u.þ.b. 6-8 vikur 

en vinna með aðrar dygðir sem búið er að leggja inn heldur áfram. Starfsfólk vinnur 

ekki með dygðirnar í sérstöku hópastarfi heldur felst hún í öllu daglegu starfi. Þannig 

reynir starfsfólk að grípa börnin í því sem þau eru að segja og gera og hrósa þeim fyrir 

t.d. kurteisi og þannig eykur það skilning á dygðunum (Viðtal við deildarstjóra 2007). Nýtt 

efni er hægt að leggja inn í leikskólastarfið með þemavinnu. Þá er eitt ákveðið efni 

tekið fyrir í vissan tíma og mikil áhversla lögð á það. Starfsfólkið er hvatt til að taka 

þátt, tileinka sér nýja efnið og kenna börnunum það. Leikskólar þurfa ekki að leggja 
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sérstaka áherslu á dygðir í skólanámskrá sinni til þess að geta tekið þær upp sem nýtt 

efni, það geta allir lagt áherslu á dygðir í starfi með börnum. 

Jón Sigurðsson forseti skrifaði á einum stað í Nýjum félagsritum að æskan sé 

hentugasti tími til lærdóms eða: „þegar allar gáfur sálar og líkama eru að dafna, og 

opna sig eins og blómhulstur að morgni dags, til að draga til sín hinn frjófganda krapt 

þekkíngarinnar ...“ en ef þá skortir yl og vökva má ganga að því vísu „að blómstrið 

annaðhvort haldi sér luktu alla æfi, eða skrælni ávaxtarlaust“ (Jón Sigurðsson 

1892:[blaðsíðutal vantar]). Börn á leikskólaaldri þurfa örvun bæði líkamlega og andlega. 

Leikskólinn er lítil heimur þar sem börnin koma saman og þar er hægt að kenna þeim 

margt sem getur nýst þeim í hinum stóra heimi. Auk þess hlýtur  það að vera markmið 

með skólastarfi að gera samfélag okkar betra. Góð hegðun sem barn lærir á leikskóla 

getur verið fræ að betra samfélagi og betri samstöðu milli þegna þess.  

Þegar ég spurði viðmælanda minn á Arnarsmára að því, hvort vinna þeirra 

með dygðir í starfi með börnum kæmi fram hjá þeim þ.e. hvort þau væru að segja við 

hvort annað að þau séu kurteis eða heiðarleg. Þá fannst henni það ekki koma fram 

þannig að þau segðu það við hvort annað en hins vegar væru þau upptekin af því að 

vera kurteis og heiðarleg, svindla ekki og segja alltaf satt. Þau eru meðvituð um að 

það sé rangt að svindla og ljúga „en auðvitað vonar maður að þessi vinna skilai 

einhverju og ég er sannfærð um að hún gerir það“ (Viðtal við deildarstjóra 2007). 

 

Heiðarleiki 

 Ég tók viðtal við þrjú börn á aldrinum 4-6 ára á leikskólanum Arnarsmára og 

spurði þau um heiðarleika. Ég spurði þau hvort þau væru heiðarleg og þau sögðu að 

þau væru að reyna að læra að vera heiðarleg. Þau vissu alveg hvernig maður á að vera 

heiðarlegur og það er að stríða ekki, ekki svindla í spilum, einnig á ekki að taka það 

sem maður á ekki. Svo á maður að biðjast afsökunar og segja fyrirgefðu. 

 Þegar heiðarleiki var valin dygð maímánaðar í Arnarsmára ákváðu börnin í 

sameiningu hvernig þau ætluðu að vera heiðarleg. Þau komu sér saman um að þau: 

Ætluðu alltaf að segja satt, ætluðu að standa við það sem þau segðu, ætluðu ekki að 

svindla, eða hafa rangt við og ekki taka það sem aðrir eiga eða að stela. Þau ætluðu að 

vera heiðarleg í því sem þau sögðu og gerðu (Lokaskýrsla vegna Þróunarverkefnisins 

Frumkvæði, vinátta og gleði 1999-2002:24). 
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Kurteisi 

 Einnig spurði ég börnin um kurteisi hvort þau vissu hvað það væri. Þau vissu 

að það væri kurteisi að þakka fyrir sig. Einnig er kurteisi að segja gjörðu svo vel.  

 Kurteisi var dygð nóvember- og desembermánaðar í Arnarsmára. Þá ákváðu 

börnin að þau ætluðu að æfa sig í að vera kurteis við hvert annað og alla sem þau 

umgangast t.d. við matarborðið og í leik og starfi. Þau ætluðu að vera kurteis með því 

að: Heilsa og kveðja fallega, þakka fyrir sig, biðja fallega, hlusta á aðra og ekki grípa 

fram í. Rétta upp hönd til að biðja um orðið þegar margir sitja í hóp, t.d. á 

vinafundum, biðja um leikföng en ekki rífa af þeim sem eru með þau, biðja um hjálp 

frá leikskólakennurum. Virða leiksvæði annarra og svara þegar talað er við þau, ekki 

bara yppa öxlum eða hreyfa höfuðið (Lokaskýrsla vegna Þróunarverkefnisins Frumkvæði, 

vinátta og gleði 1999-2002:27). 

 

Vinátta 

Að lokum spurði ég börnin um vináttu og hvað þau vissu um hana. Þau 

sögðust öll vera vinir og að allir á leikskólanum væru vinir. Einnig áttu þau aðra vini 

utan leikskólans. Þau vissu líka hvað það er að vera vinur og það er að leika saman, 

vera góður við vini sína og ekki rífa af. Einnig ræddu þau um það að sumir væru að 

taka af öðrum og voru mjög hissa á því. Þau vissu líka að það er ljótt að skilja útundan 

og ef þau verða vitni af því þá láta þau kennarana strax vita.  

Viðmælandi minn sagði mér sögu af syni sínum sem var á Arnarsmára þegar 

hann var yngri en er nú í fyrsta bekk grunnskóla. Hann var spurður af því hvort hann 

ætti ekki vini í bekknum og hvort allir væru ekki vinir hans, hann svaraði: „Það eru 

allir vinir mínir, en mér finnst kannski ekki allir rosalega skemmtilegir“ (Viðtal við 

deildarstjóra 2007). 
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Dygðir og lífsleikni í eina sæng 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig þetta tvennt fléttist saman, dygðir og 

lífsleikni. Vitnað verður í þróunarverkefni um dygðir og lífsleikni frá Akureyri. Að 

lokum er birt vettvangsathugun, gerð á leikskólanum Arnarsmára. 

Notaðar verða ritaðar heimildir, vettvangsathugun og viðtöl við starfsfólk 

leikskólans Arnarsmára. 

 

Hvernig tengjast dygðir lífsleikni? 

Kristján Kristjánsson segir í ritgerð sinni Lífsleikni og tilfinningagreind að 

Aristóteles „taldi uppistöðu lífsgildakennslu eiga að vera kennslu í og um dygðir.“ 

Kristján bendir því á, að í textum íslensku námskránna (leik-, grunn- og 

framhaldskóla) þar sem fjallað er um lífsleikni sé gott jafnvægi milli hins siðferðilega 

sjónarmiðs sem einkennir skapgerðarmótun og hins sálræna sem einkennir 

félagsþroska- og tilfinninganám (Kristján Kristjánsson 2006:27).  

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um tilfiningaþroska og eru þar m.a. nefnd 

eftirfarandi atriði: „Að kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum, efla 

sjálfstraust barns og trú á eigin getu, veita barni frelsi til að tjá tilfinningar sínar, reiði, 

ótta, gleði og sorg“ (Aðalnámskrá leikskóla 1999:9). Til að tengja þetta við dygðir má 

nefna að með áherslu á tilfinningaþroska er sjálfstraust barnsins og sjálfsöryggi eflt. 

Þessar dygðir eru mitt á milli tveggja öfga sem fela í sér að barnið annaðhvort lætur 

aðra stjórna sér eða stjórnar öðrum.  

Hvað félagsþroska og félagsvitund varðar eru eftirfarandi atriði nefnd í 

Aðalnámskrá: Stuðla að góðum samskiptum milli barna, hvetja þau til að sýna öðrum 

virðingu og umburðarlyndi og efla skilning þeirra á gildi vináttu. Efla jafnréttisvitund 

barna, hjálpa þeim að leysa deilur á farsælan hátt og að virða skoðanir annarra. Stuðla 

að því að barn fái notið sín eins og það er (Aðalnámskrá leikskóla 1999:9-10). Hér má sjá að 

vináttu, umburðarlyndi og vinsemd er hægt að efla með því að leggja áherslu á 

félagsþroska og félagsvitund leikskólabarna. 

Að lokum skal skoða siðgæðisþroska og siðgæðisvitund en í Aðalnámskrá eru 

þessi atriði nefnd: Að örva barn til að sýna umhyggju og umburðarlyndi, hvetja barn 

til sáttfýsi og samvinnu, fræða barn um kristilegt siðgæði, hvetja barn til hjálpsemi og 

ábyrgðarkenndar gagnvart mönnum og málleysingjum (Aðalnámskrá leikskóla 1999:10). 
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Hér sjáum við að vitnað er í dygðir og lífsleikni því hvort tveggja á að stuðla að því að 

gera barnið að góðum einstakling, sem er annt um þá sem eru í kringum það og vill 

leita lausna á friðsælan hátt. 

Kristján Kristjánsson segir í grein sinni: Að kenna dygð, að með því að reyna 

af fremsta megni að kenna ungu fólki dygð, alveg eins og við kennum þeim að reikna, 

„fylgdum við að minnsta kosti boði hins ágæta kínverska spakmælis sem segir að 

betra sé að kveikja hvað lítið ljós sem er en að formæla myrkrinu“ (Kristján Kristjánsson 

1993:42).  

Það má með sanni segja að orð Kristjáns hafi náð eyrum manna því hann var 

faglegur ráðgjafi þróunarverkefnis sem leikskólarnir Krógaból, Síðusel og Sunnuból á 

Akureyri unnu á árunum 2001-2004 sem hét Lífsleikni í leikskóla. Kristján 

Kristjánsson er heimspekingur og prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri 

(Lokaskýrsla vegna Þróunarverkefnisins Lífsleikni í leikskóla 2001-2004: „Að kenna dygð“). 

Markmið verkefnisins var: „Að efla siðferðisvitund barna og fullorðinna, í 

gegnum vinnu með dygðir, í þeim tilgangi að verða bæði góð og fróð manneskja.“ 

Önnur markmið voru:  

 

a) að auka á virðingu fullorðinna fyrir tilfinningum barna 
b) að efla samkennd barna 
c) að börnin læri að þekkja muninn á réttu og röngu 
d) að börnin tengi orsök og afleiðingu  
        (Lokaskýrsla vegna Þróunarverkefnisins Lífsleikni í leikskóla 2001-2004: „Inngangur“).  

 

Þessi markmið ættu margir leikskólar að gera að sínu því það er vissulega 

mikilvægt að fræða barnið um mikilvægi þess að vera góð og fróð manneskja. Að 

bera virðingu fyrir öðrum og að vita hvað samkennd er.  

Helstu niðurstöður verkefnisins voru þær „að börn á leikskólaaldri eru fær um 

að tileinka sér notkun dygðahugtaka og setja þau í samhengi við daglegt líf. Börn á 

leikskólaaldri eru fær um að virða óskir annarra og að leysa úr ágreiningi á 

jákvæðan hátt.“ Það kom líka fram að skipuleg siðferðisumræða hefur áhrif á aga því 

börnin verða meðvitaðri um hvað er rétt og rangt. „Áhrif verkefnisins hafa verið 

margþætt, auk áhrifa á börnin, foreldrana og heimilislífið, hefur verkefnið leitt til 

breytinga á framkomu og hegðun kennaranna“ (Lokaskýrsla vegna Þróunarverkefnisins 

Lífsleikni í leikskóla 2001-2004: „Helstu niðurstöður“). Hér sést svart á hvítu að börn læra það 

sem fyrir þeim er haft. Þess vegna er svo mikilvægt að byrja dygða- og 
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lífsleiknikennslu strax í leikskóla því börnin búa að því alla æfi að hafa fengið þessa 

kennslu í leikskólanum.  

Viðmælandi minn á Arnarsmára segir að börnin þar fái að taka þátt í 

ákvarðanatöku varðandi þau sjálf t.d. ákveða þau sjálf hvernig þau ætla að iðka 

dygðina sem á að taka fyrir hverju sinni „við reynum að fá sem mest frá þeim“ segir 

hún. Hún segir einnig að stór þáttur í því hversu vel gengur, að vinna með dygðirnar, 

sé að börnin fái að ákveða sjálf leiðirnar. „Það að þetta [ákvörðunin] er frá þeim 

komið er virkilega mikilvægt, umræða á sér stað á milli þeirra og okkar svo ekki er 

allt, reglur og annað, fyrirfram ákveðið af okkur“ (Viðtal við deildarstjóra 2007).  

 

Vettvangsathugun á leikskólanum Arnarsmára 

 Vikuna sem ég vann verkefnið á leikskólanum voru börnin að vinna með 

heiðarleika. Þegar starfsfólkið er að vinna með nýja dygð virkjar það börnin í að 

hugsa um hana.  Dæmi gæti verið: Hvað er heiðarleiki og hvernig getum við sjálf 

verið heiðarleg? Þannig er hægt að ná fram aukinni meðvitund hjá þeim sem svo 

skilar sér í hegðun þeirra (Viðtal við deildarstjóra 2007). 

Starfsfólk les bækur sem tilheyra þeirri dygð sem unnið er með þá vikuna og  

hvað heiðarleika snertir var það að lesa bók sem heitir Hjálparhendur, vinsamleg 

snerting fyrir börn eftir Susan Cotta. Ég var viðstödd þegar einn starfsmaður var að 

lesa úr bókinni. Starfsmaðurinn sat á gólfinu og börnin sátu hjá honum í hring, hann 

ræddi við börnin um það sem hann var að lesa og útskýrði. T.d. sagði hann að með því 

að leggja höndina á sárið þegar einhver meiðir sig þá séum við að hjálpa og senda 

góðar hugsanir. Hann notaði orðin kurteisi og að vera góðir vinir og útskýrði þessi 

hugtök fyrir börnunum og það sem hann var að lesa fyrir þau „ef þér líður illa þá líður 

mér illa.“ 

Ég fékk að heimsækja einn hópinn þegar hann var í hópastarfi. Þar voru börnin 

að undirbúa leikrit um heiðarleika sem átti að frumflytja í samverustund fyrir allan 

leikskólann. Sagan í leikritinu var samin af börnunum en aðdragandinn að henni var 

umfjöllun í hópastarfinu um heiðarleika og lestur bókarinnar Hjálparhendur, 

vinsamleg snerting fyrir börn. Umræðan eftir lestur bókarinnar einkenndist af því að 

börnin veltu því fyrir sér hvað heiðarleiki merkir og á endanum sömdu þau sögu um 

heiðarleika „það situr svo í börnunum þegar þau eru að kafa ofan í eitthvað“ sagði 

hópstjórinn. Sagan segir frá strák sem gerir tilraun til að stela páfagauk, hann segir 
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vinum sínum að hann ætli næst að stela honum í alvöru en vinir hans segja honum að 

það megi ekki stela. Hann sér að sér og ákveður að biðja stelpuna sem átti 

páfagaukinn afsökunar og lofar því að gera þetta aldrei aftur (Viðtal við hópstjóra 2007). 

Sagan sýnir að maður getur bætt ráð sitt, strákurinn var á rangri leið en ákvað svo með 

aðstoð vina sinna að bæta ráð sitt. 

Þegar börnin voru að vinna grímurnar sínar, til að nota í leikritinu, tók ég eftir 

því að þau fengu að hanna þær mikið sjálf. Hópstjórinn spurði þau hvort þau vildu 

tússliti, vaxliti eða tréliti og hvort þeim litist ekki vel á að hafa grímurnar úr pappadisk 

og setja svo spýtu neðan á hann til að halda henni uppi. „Hvar viljið þið hafa spýtuna? 

Viljið þið hafa augu á grímunni?“ Börnin spurðu hann að því hvort þau mættu eða 

ættu að gera grímuna svona eða hinsegin og hann svaraði „þú ræður því, þetta er alveg 

þitt.“ Einnig heyrði ég hópstjórann segja við eina stelpuna „vertu svolítið tillitsöm svo 

aðrir geti litað eitthvað“ hér átti hún við að það áttu allir að fá að lita mynd af 

páfagauknum sem var síðan notuð í leikritinu. Einnig heyrði ég strák spyrja hann 

mjög skemmtilegrar spurningar: „Ef maður gerir eitthvað rangt hvað segir maður þá - 

fyrirgefðu?“ og hópstjórinn svaraði „já, maður á að segja fyrirgefðu jafnvel þó það sé 

óvart.“  

Ég spurði hópstjórann að því hvort henni þætti börnin sýna í verki að þau væru 

að vinna með vináttu, kurteisi og heiðarleika og henni fannst það. Hún hefði til dæmis 

tekið eftir því í útiveru að ef eitthvað barn stendur eitt og segir að enginn vilji leika 

við sig þá kemur alltaf einhver til þess og segir að það séu allir vinir í leikskólanum. 

Þau sýna það líka þegar þau eru að biðjast fyrirgefningar þá segja þau það ekki bara 

heldur taka utan um viðkomandi líka „ekki bara af því að hann meiddi sig heldur af 

því að honum líður illa.“ Hópstjóranum sem ég ræddi við finnst mikilvægt að segja 

börnunum hvað orðin þýða því þetta eru ekki bara orð. Til dæmis þá reyna þau að 

nota dygðirnar í samverustundunum, því þá fá allir á leikskólanum að njóta þess. 

Sungið er um dygðirnar og sagðar sögur. Börnin velja lög sem þau átta sig á að passi 

við eða fjalla um dygðirnar sem verið er að vinna með. 

Að lokum spurði ég hana að því hvort starfsfólkið á leikskólanum væri sjálft 

að tileinka sér dygðirnar og hún sagði að svo væri, „já, maður þarf að vera meðvitaður 

um þetta og tileinka sér, því hér er verið að vinna með dygðir og vináttuna“ (Viðtal við 

hópstjóra 2007).  
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Niðurlag 

Lífsleiknikennsla felst í því að kenna börnum um lífið. Kenna þeim að skilja 

samfélagið og regluverk þess. Þar er átt við fjölskylduna, vinina, skólann og síðast en 

ekki síst þau sjálf. Með lífsleiknikennslu er hægt að efla siðferðisvitund barna t.d. með 

umræðum um hvernig við viljum að aðrir komi fram við okkur og hvað við getum 

gert til að koma betur fram við aðra. Þetta hjálpar þeim að setja sig í spor annarra. 

Þáttur foreldra og kennara í lífsleiknikennslunni gæti verið sá að ræða við börn um 

daginn og veginn. Þannig samtöl eru bæði árangursríkari og ánægjulegri en samtal 

sem inniheldur skammir, boð og bönn. Börn þurfa á jákvæðri athygli að halda og þau 

þurfa líka á því að halda að við miðlum til þeirra fræðslu um hvernig við komum fram 

við hvert annað t.d. hvað það er að vera kurteis og heiðarlegur. Þessari fræðslu getur 

kennari miðlað til barna þegar hann er með þeim í samverustundum eða í hópastarfi. 

Þessar stundir eru oft rólegar og þá er gott að nota þær til að ræða við börnin um 

hvaða reglur gilda í leikskólanum, hópastarfi, samverustundum og í matsal. Það er 

mikilvægt í þessari umræðu að börnin fái að tjá skoðanir sínar og þau hvött til að vera 

sjálfstæð.  

Lífsleikni felst líka í því að horfa á einstaklinginn í hópnum, finna út hvað það 

er sem þarf að efla hjá honum og gera það með því að styrkja greindir hans, 

tilfinningagreind og sjálfstraust. 

Börn þurfa að heyra frá sér vitrari og reyndari manneskju að það er gott að 

vera góður við aðra því þá líður okkur vel í hjartanu. Þau þurfa líka að sjá að við 

förum sjálf eftir því sem við segjum. Ég hef tekið eftir því í starfi mínu sem 

leiðbeinandi á leikskóla að börnin á deildinni minni eru ekki mjög kurteis. Ég hef sjálf 

vanið mig á að segja alltaf: takk fyrir, gjörðu svo vel og viltu. En við matarborðið 

heyri ég oftar en ekki börnin segja: Vatn! Smjör! Meira! Mjólk! Búin! Þessi orð nota 

þau þegar þau vilja meira eða að þau hreinlega henda í mann brauðinu og ætlast til að 

maður smyrji það fyrir þau. Hér bregst ég við á eftirfarandi hátt: ég segi þeim að ég 

svari ekki svona dónaskap og þau kunni alveg að biðja fallega um meira eða biðja um 

aðstoð. Nú eru þau farin að segja: Má ég fá meira? Eða: Viltu smyrja brauðið fyrir 

mig? En betur má ef duga skal því það er mjög erfitt, ef aðeins hluti af kennurum 

leikskólans er að leggja áherslu á dygðir og lífsleikni. Það er mjög auðvelt að temja 

sér góða siði, það geta allir ef vilji er fyrir hendi. 



Kennaraháskóli Íslands  B.Ed. ritgerð 

27  

Ef börnin biðja kurteisislega um meira að fyrra bragði þá bregst ég við þannig 

að ég þakka þeim fyrir að vera svona kurteis og segist gefa þeim meira með ánægju af 

því að þau báðu mig svona fallega. Þá keppast þau um að vera kurteis því það vilja 

allir fá jákvæða athygli. Ef til vill er ástæðan fyrir því að þau hafa ekki tamið sér 

kurteisi sú að það er ekki lögð mikil áhersla á lífsleikni eða dygðir á leikskólanum eða 

heima hjá þeim. Ef til vill skortir samstöðu meðal starfsfólksins. Það þurfa allir að 

leggja áherslu á sömu atriðin svo börnin átti sig á því að það er venjan í leikskólanum 

að vera kurteis, heiðarlegur og vinur allra.  

Í allri umræðunni um lífsleikni og skort á aga held ég að meinið liggi hjá þeim 

sem umgangast börnin. Því ef börnin eru hvorki vanin á að temja sér kurteisi, 

heiðarleika eða aðrar góðar dygðir heima hjá sér né heldur í leikskólanum, hvernig 

getum við þá ætlast til þess að þau sé vel siðuð og öguð? Ef þau hafa engar 

fyrirmyndir þá læra þau ekki um dygðir eins og heiðarleika, kurteisi og vináttu og 

hvers virði slíkir eiginleikar eru. Það er í höndum hvers og eins leikskólastjóra að 

ákveða hvort dygðir og lífsleikni eigi að vera hluti af leikskólastarfinu. Ef svo er þarf 

að fræða starfsfólk skólans og hvetja það til að tileinka sér dygðir og lífsleikni í starfi 

með börnunum. 

Þegar ég heimsótti leikskólann Arnarsmára og fylgdist með börnunum og 

starfsfólkinu í frjálsum leik og hópastarfi varð ég margs vís. Ég tók t.d. eftir því að 

börnin unnu saman í sátt og samlyndi jafnt í frjálsum leik og hópastarfi. Starfsfólkið 

ræddi við börnin um kurteisi, tillitssemi og vináttu og börnin gátu sagt starfsfólkinu 

hvernig vinir eiga að vera. Það var mjög gaman að fylgjast með starfinu á deildinni og 

athyglisvert var að milli barnanna urðu mjög fáir árekstrar. Þau spurðu hvort annað 

hvort þau mættu fá hlutina að láni og allir fengu að taka þátt í leiknum. Heimsóknir 

mínar og vettvangsathuganir leiddu í ljós að það kemur greinilega fram í fasi og leik 

barnanna að starfsfólk leikskólans leggur mikla áherslu á lífsleikni. Börnunum er 

kennd lýðræðisleg hugsun sem hjálpar þeim í samskiptum.   

Ef við skoðum svo dygðirnar heiðarleika og kurteisi betur sjáum við að þessar 

tvær dygðir tengjast vináttu og hvað það er að vera vinur. 

 Heiðarleiki er dygð sem felur í sér einlægni, að vera opinn, traustur og sannur. 

Ef við erum heiðarleg þá erum við bara við sjálf, við erum ánægð með okkur eins og 

við erum og sátt við það. Heiðarleiki er líka að segja sannleikann, sama á hverju 

gengur. Heiðarleiki er góð dygð að temja sér.  
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 Kurteisi er sem fyrr segir samskiptaform sem auðveldar okkur samskipti við 

annað fólk, hvort sem við þekkjum það eða ekki. Það er góður kostur að temja sér 

snemma kurteisi og sýna hana öllum: Foreldrum, systkinum og vinum. Það að taka 

tillit til annarra er kurteisi og góð dygð að venja sig á.  

 Nú sjáum við að samkvæmt þessu eru heiðarleiki og kurteisi dygðir sem prýða 

góðan vin. Góður vinur er heiðarlegur, samkvæmur sjálfum sér og segir okkur alltaf 

satt. Hann er kurteis við okkur og tekur okkur ekki sem sjálfsögðum hlut.   

Líklega er fátt sem er okkur mikilægara en vinátta. Vinátta nærir okkur á góðum 

stundum og styrkir okkur á þeim erfiðu. Vinur er sá sem við deilum með bæði sigrum 

og ósigrum. Fátt annað er okkur eins dýrmætt í lífsbaráttunni. Það er sannarlega 

viðeigandi að ljúka þessum texta á sömu orðum og byrjað var: „Vinur er sá sem í raun 

reynist.“ 
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