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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS og er lögð fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

leikskólakennarafræðum við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um tilraunaverkefni sem snúa að 

sjálfbærnimenntun fjögurra til fimm ára leikskólabarna. Verkefnin sem 

mótuð voru út frá fræðikafla ritgerðarinnar voru prófuð af fjórum 

starfsmönnum í tveimur leikskólum.. Verkefnin byggja öll á ævintýri um 

veruna Magga Moltu og er saga af honum kveikja í öllum verkefnunum. 

Þegar kennarar höfðu prófað öll verkefnin voru tekin viðtöl við þá til að 

komast að því hvernig verkefnin reyndust. 

Leiðbeinandi minn var Auður Pálsdóttir og sérfræðingur Ólafur Páll 

Jónsson. Þakka ég þeim fyrir samstarfið, leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni. 

Vil ég þó þakka Auði sérstaklega fyrir allann stuðninginn og skilninginn 

þegar brekkan var brött upp á við.  

Leikskólarnir þar sem verkefnin voru prófuð fá kærar þakkir fyrir aðkomu 

sína að verkefninu. Stjórnendur og samstarfsfólk í Leikskólanum Sjálandi  

fær einnig kærar þakkir fyrir þolinmæði, skilning, sveigjanleika og fyrir að 

hlusta þegar þörf var á að ræða málin, þið eruð frábær. Einnig vil ég þakka 

Söru Hrund „skólasystur“ minni og vinkonu. Við höfum fylgst að í gegnum 

námið og unnið mikið saman, rætt málin, stappað stálinu í hvor aðra og 

glaðst þegar takmörkum er náð. Verkefni eins og þetta er ekki hægt að 

vinna án stuðnings fjölskyldunnar. Því eiga eiginmaður minn og börnin 

stóran þátt í því með þolinmæði sinni, skilningi og umburðarlyndi á meðan á 
verkefnavinnunni stóð, þið eruð best.  
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Ágrip 

 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að prófa tilraunaútgáfu af verkefnum 
er snúa að sjálfbærnimenntun fjögurra til fimm ára leikskólabarna ásamt 
leiðbeiningum fyrir kennara.  

Mótuð voru fjögur tilraunaverkefni sem voru prófuð í tveimur leikskólum 

af samtals fjórum kennurum. Verkefnin byggja á sögu um veruna Magga 

Moltu (sem er tuskudýr), en í hverju verkefni er stutt ævintýri um hann 

kveikjan að viðfangsefnum sem börnin takast svo á við. Tekin voru viðtöl við 

kennarana að prófun lokinni og þeir spurðir hvernig verkefnin reyndust. 

Sjónum var beint að upplifun kennara af verkefnum, framsetningu 

leiðbeininganna, verunni Magga Moltu og hvort þeir telji að ávinningur sé af 

notkun svona verkefna umfram það sem gert er í skólastarfinu í dag. Þá 
voru viðmælendur spurðir út í skilning sinn á hugtakinu sjálfbærni. 

Niðurstöður leiddu í ljós að kennurum fannst skemmtilegt að nota 

verkefnin með börnunum. Leiðbeiningar þóttu einfaldar og skýrar en þeim 

fannst sérstaklega gott að tilgreindar voru vefsíður og bækur til að nota við 

undirbúning og til sýna börnunum. Kennurum þótti mikilvægt að hafa 

eitthvað í höndunum sem gerði Magga Moltu raunverulegri en ef þeir til 

dæmis hefðu hann aðeins sem mynd á pappír. Þá þóttu verkefni gagnleg því 

í þeim felst áhersla á umhverfisvernd sem ekki er unnið skipulega að í 

skólunum. Aðspurðir um skilning sinn á hugtakinu sjálfbærni kom fram að 

hann virðist fyrst og fremst snúa að flokkun sorps og verndun umhverfisins 

en minna að öðrum þáttum sjálfbærni eins og hún er skilgreind í íslenskri 
aðalnámskrá og af Sameinuðu þjóðunum. 
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Abstract 

Education for sustainability in kindergarten 

 Testing guidelines and teaching programs for 4-5 year olds 

The purpose of this research was to test a prototype of educational 

material concerning sustainability education for children aged four and five 
years old including instructions for teachers. 

Four prototypes of short projects where made, which four teachers tried 

out in two preschools. The educational material is based on a story about a 

made up sea-creature named Maggi Molta (a soft toy). Each project 

includes a short tale about Maggi Molta.  The teachers where interviewed 

after having tried out the material and asked about their experience, the 

representation of the instructions and their thoughts about Maggi Molta 

himself.  The teachers where asked as well if they believed if a material like 

this would benefit the curriculum and about their understanding of the 

concept sustainability education. 

The results show that the teachers enjoyed using the material. The 

instructions were found to be simple and clear, but especially where links to 

websites thought to be helpful for preparation and as an extra material. It 

was thought to be important to have the soft toy, Maggi Molta, at hand 

when working with the children rather than just using a picture of it. The 

teachers thought that this material was beneficial for the curriculum 

because of the focus on environmental issues, which seems lacking in these 
schools. 

When asked about education for sustainability, their understanding was 

that it was mainly about recycling and protection of environment, but less 

at other aspects of sustainability as defined in the Icelandic national 

curriculum and by United Nations. 
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1 Inngangur 

Árið 2011 voru gefnar út endurskoðaðar námskrár leik- grunn og 

framhaldsskóla. Þar er kynnt menntastefna sem felur í sér grunnþætti 

menntunar sem eru sex talsins. Í þemahefti um sjálfbærni sem gefið var út í 

tengslum við útkomu aðalnámskrár er sjálfbærni útlistuð sem samspil 

umhverfis, efnahags og velferðar. Sá skilningur sem almennt er lagður í 

hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun er að við skilum umhverfinu til 

afkomenda okkar í ekki verra ástandi en við tókum við því. Jafnframt að 

mæta þörfum samtíðar án þess að komandi kynslóðir gjaldi þess (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Af þessu má sjá að mörgu er að hyggja og er það 

hlutverk skólanna að hafa áhrif á gildi og viðhorf nemenda sinna í samræmi 
við það sem stendur í námskránni. 

Í meistaraverkefni mínu ákvað ég að vinna með tvo af af grunnþáttum 

aðalnámskrár það er sjálfbærni og lýðræði og mannréttindi.  

Sjálfbærni, mannréttindi og lýðræði sameinast þannig í 

hugmyndinni um sameiginlega ábyrgð og í þeirri 

réttlætishugmynd að fólk eigi kost á  að hafa áhrif á aðstæður 

sínar og umhverfi. Sú réttlætiskrafa nær einnig til komandi 

kynslóða. Sjálfbærnimenntun virðir mannréttindi og 

lýðræðisleg vinnubrögð og felst í því að gera börnum og 

ungmennum grein fyrir því að athafnir þeirra hafa víðtæk áhrif 

á umhverfi þeirra, bæði náttúrulegt og manngert, um leið og 

áhersla er lögð á að efla getu til aðgerða (Ólafur Páll Jónsson 

og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 20). 

Það reynir mikið á kennara og hæfni þeirra þegar unnið er að getu til 

aðgerða. Hlutverk þeirra er að börnin geti nýtt sér fræðslu til að breyta 

viðhorfum sínum gagnvart sínu lífi og umhverfinu. Þegar kennarinn felur 

börnum ákveðið verkefni verður hann að vera tilbúinn að horfa á áhugasvið 

barnanna og þær leiðir sem þau velja að fara í leit að lausnum. Jafnframt er 

hlutverk hans að hvetja börnin til að átta sig á því í hvernig samfélagi þau 

vilja búa og hvaða leiðir þau geta farið til að skapa það samfélag (Ólafur Páll 
Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012,bls.21). 
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Ástæða þess að ég valdi að vinna að þessu verkefni er sú að í starfi mínu 

í leikskóla fann ég fyrir þörf fyrir námsefni og kennsluleiðbeiningar fyrir þá 

sem starfa í leikskóla. Ég er sjálf grunnskólakennari að mennt og starfaði 

sem slíkur í sex ár þar til ég hóf störf á leikskóla. Í þeim leikskóla sem ég 

starfa er unnið eftir Fjölvísistefnunni en hún byggir á fjölgreindarkenningu 

Howard Gardner. Þær grunngreindir sem endurspeglast í öllu starfi skólans 

eru sjálfþekkingar- og samfélags- og félagshæfnigreind, einnig er skólinn 

Grænfánaskóli sem er alþjóðleg umhverfisviðurkenning á vegum 

Landverndar. Þessar áherslur eru ástæða þess að ég valdi að vinna með 
grunnþættina sjálfbærni og lýðræði því að mínu mati tengjast þessir þættir. 

Megintilgangur M.Ed verkefnisins er að útbúa kennsluleiðbeiningar 

tengdum verkefnum um Magga Moltu sem er tuskudýr sem varð til í 

Leikskólanum Sjálandi.  Það er mitt framlag til að auka framboð af 
námsgögnum fyrir leikskóla og styrkja þá sem starfa í leikskólum. 

1.1 Hugtök 

Sjálfbærnimenntun felst í að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver 

einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf 

og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra 

jarðarbúa. 

Af þessu má sjá að þegar verið er að fjalla um sjálfbærni verður ekki hjá 

því komist að fjalla einnig um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi því 
margt er líkt með áherslu þessara tveggja grunnþátta. 

Í lýðræðisríki búa borgarar við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar 

málum sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og 

virkni borgara sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og 

hafa áhrif nær og fjær (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
19). 

Geta til aðgerða er hugtak sem sameinar vel þessa tvo þætti það er 

sjálfbærni annars vegar og lýðræði og mannréttindi hins vegar. Í getu til 

aðgerða felst að breyta hegðun og viðbrögðum nemenda frekar en að 

breyta viðhorfum þeirra og efla þannig hæfni þeirra til að vera virkir 

þátttakendur og taka ábyrgð í samfélaginu.  

1.2 Maggi Molta 

Markmið þessa meistaraverkefnis er að prófa tilraunaverkefni í sjálfbærni 

fyrir fjögurra til fimm ára börn í leikskóla. Ástæða þess að fyrir valinu var að 

þróa tilraunaverkefni fyrir börn í leikskóla er að samkvæmt fræðunum og 
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reynslunni þá er mikilvægt að byrja snemma. Það er að móta viðhorf barna 

til umhverfisins og samfélagsins, og einnig að efla getu þeirra til að takast á 

við verkefni á því sviði. Einnig hef ég starfað í leikskóla í nokkur ár en 

bakgrunnur minn er grunnskólakennaramenntun. Í leikskólanum gerast 

hlutirnir hratt og því gefst ekki alltaf mikill tími til undirbúnings. Við skipulag 
og frágang verkefnanna setti ég mér það markmið að: 

• Þau krefðust ekki langs undirbúnings 

• Þau vektu áhuga barnanna 

• Börnin hefðu tækifæri til að hafa áhrif á framvindu verkefnanna 

• Hægt væri að vinna með þau sem þemaverkefni eða hvert um sig 

• Ævintýrið með Magga Moltu var hugsað sem kveikja til að vekja 

áhuga barnanna og beina þeim í átt að ákveðnu viðfangsefni 

• Umræðupunktar til að skapa umræður um viðfangsefnið og dýpka 

þekkingu barnanna. Í umræðum getur verkefnið þó  tekið aðra stefnu 
en upphaflega var ætlað allt eftir hugmyndum barnanna. 

• Kennarinn hefur tækifæri til að grípa áhuga barnanna en getur einnig 

fylgt eftir kennsluleiðbeiningum. Allt eftir reynslu og þekkingu 

kennarans.  

Maggi Molta er hluti af öllum verkefnum og er hlutverk hans að vera 

þátttakandi og að börnin séu bæði að fræða hann og fræðast sjálf. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin samanstendur af sjö köflum: Kafli eitt er inngangurinn þar sem 

efni ritgerðarinnar er reifað. Kafli tvö kynnir þann fræðilega bakgrunn sem 

liggur að baki ritgerðinni og tilraunaverkefnin eru byggð á. Þar er fjallað um 

aðalnámskrá leikskóla, hvernig hún er uppbyggð af grunnþáttunum sex, 

námssviðum og leiðarljósum, sjónum er beint sérstaklega að 

grunnþáttunum sjálfbærni og lýðræði og mannréttindum. Þau hugtök sem 

notuð eru í aðalnámskrá og tengjast sjálfbærni eru sjálfbær þróun sem er 

útskýrð í aðalnámskrá sem sú þróun sem á sér stað þegar verið er að breyta 

þjóðfélagi og færa það í átt að sjálfbærni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). Sjálfbærnimenntun en með 

henni er stefnt að ákveðinni hugarfarsbreytingu sem tengist efnahags-, 

samfélags og umhverfislegum þáttum (Auður Pálsdóttir, 2014, bls.35). Geta 

til aðgerða er hugtak sem einnig kemur fram í aðalnámskrá og er þar sagt 

vera markmið sjálfbærnimenntunar (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011, bls. 19). Eftir að fjallað hefur verið um hugtökin er 

farið í kenningar um nám barna og eru það hugmyndir Deweys og Vygotskys 
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sem ég styðst einkum við. Dewey er sá menntunarfræðingur sem var  oftast 

nefndur þegar farið var yfir námskrár íslenskra leikskóla árið 2009 (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 57) en hér eru það hugmyndir Dewey um nám í verki 

og mikilvægi reynslu barna í tengslum við nám þeirra sem skipta mestu 

máli. Hugmyndir Deweys um menntun tengjast hugmyndum hans um 

lýðræði og er það helst sú tenging sem er á milli skóla og samfélags. Því 

þurfa kennarar að skapa lýðræðislegt samfélag í skólunum til að undirbúa 

nemendur sýna fyrir þátttöku í því lýðræðissamfélagi sem þeir búa í.  

Þær hugmyndir Vygotskys sem ég mun einkum nota snúa að því sem 

hann kallaði „svæði hins mögulega þroska“ og að börn þyrftu að vinna með 

verkefni sem reyna á færni þeirra. Einnig taldi hann að leikurinn hefði áhrif 

þegar kemur að þroska barnsins. 

Því næst er fjallað um leik og nám barna en þar er sagt frá 

kennslufræðilegum leik og hugmyndafræði Caroline Pratt þessi kafli endar á 
samantekt fræðikafla. 

Í kafla þrjú útskýri ég flokkunarkerfi Bloom en eftir því voru 

umræðuspurningar tilraunaverkefnisins flokkaðar. Einnig er fjallað um 

uppbyggingu og innihald tilraunaverkefnanna í þessum kafla. Í kafla fjögur 

fjalla ég um aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendur, gagnaöflun, 

greiningu og siðferðileg atriði rannsóknarinnar. Í kafla fimm er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Tveir síðustu kaflarnir, sex og sjö, innihalda 
umræðu og lokaorð. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni sem 

tilraunaverkefnin um Magga Moltu byggja á. Leikskólinn er skilgreindur sem 

fyrsta skólastigið og ber leikskólum því að fylgja aðalnámskrá leikskóla sem 

menntamálaráðuneytið gefur út. Hér verður gerð grein fyrir aðalnámskrá 

uppbyggingu hennar og áherslum. Einnig verður farið sérstaklega í tvo af 

grunnþáttum menntunar. Það er sjálfbærni sem er rauður þráður í allri 

ritgerðinni sem og lýðræði og mannréttindi, því ekki er hægt að fjalla um 
sjálfbærni og getu til aðgerða án þess að minnast á lýðræði í skólastarfi. 

2.1 Aðalnámskrá 2011 

Árið 2011 voru endurútgefnar aðalnámskrár fyrir leik- grunn og 

framhaldsskóla. Í þeim er lögð áhersla á að tengja skólastigin saman og 

tryggja þannig meiri samfellu í námi og sveigjanleika á milli skólastiga. Til að 

tryggja þetta eru fyrstu þrír kaflar aðalnámskránna eins en þar er til dæmis 

verið að fjalla um stefnu menntakerfisins, almenna menntun, markmið 

skólakerfisins, mat á skólastarfi og grunnþætti menntunar (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10).  

Grunnþættirnir eru sex talsins og er sú menntastefna sem sett var fram í 
aðalnámskrá allra skólastiganna reist á þeim. Grunnþættirnir eru: 

 Læsi  

 Sjálfbærni 

 Lýðræði og mannréttindi 

 Jafnrétti 

 Heilbrigði og velferð 

 Sköpun 

Sú hugmyndafræði sem grunnþættirnir byggja á var sótt í löggjöf um 

skóla og það viðhorf að unnið sé að samfélagslegum markmiðum og þeim er 

ætlað að stuðla að menntun hvers og eins. Grunnþættirnir eiga að vera 

rauður þráður í öllu skólastarfi, vera sýnilegir og koma fram í efnistökum 
allra námsgreina og sviða. 

Þó grunnþættirnir séu settir fram sem sex sérstæðir þættir tengjast þeir 

þó allir að einhverju leyti skólastarfinu. Með því að skipuleggja skólastarfið 
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út frá grunnþáttunum næst heildræn sýn á starfið og það verður 

markvissara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14–15). 

Hvert skólastig hefur síðan sitt hlutverk og sérstakar áherslur í námi og 

kennslu sem aðalnámskrá hvers skólastigs fjallar nánar um. Í aðalnámskrá 

leikskóla eru kynntir áðurnefndir grunnþættir, en einnig eru kynnt leiðarljós 

leikskóla og skilgreind námssvið Þær leiðir sem farnar eru í aðalnámskrá 

leikskóla eru að tengja grunnþætti menntunar við námssvið en einnig eru 
þar sett fram leiðarljós. 

Leiðarljósin eru tuttugu og sex og eru markmið þeirra að tryggja að hvert 

barn fái hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðlað sé að öryggi barna 

og vellíðan. Jafnframt er hlutverk þeirra að styðja við leikskóla í mótun 

leikskólastarfs. Þeir fjölmörgu sem koma að leikskólastarfi þurfa þess vegna 

að komast að samkomulagi um hvernig leiðarljósin muni koma fram í 

leikskólastarfinu og hvaða aðferðir og leiðir koma þar að notum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.32). Námssvið leikskóla eru fjögur 
en það eru: 

 Læsi og samskipti 

 Heilbrigði og velferð 

 Sjálfbærni og vísindi 

 Sköpun og menning 

Þessi leiðarljós eiga að vera rauður þráður í öllu leikskólastarfi og taka 

mið af grunnþáttum menntunar. Þau eru öll byggð á skapandi og gagnrýnni 

hugsun og taka mið af daglegu starfi leikskólans bæði í leik og daglegum 
athöfnum.  

 

Grunnþátturinn sjálfbærni er annar af þeim grunnþáttum sem kynntir 

eru hér, en markmið hans er að gera nemendum það mögulegt að takast á 

við verkefni og áskoranir sem snúa að samspili efnahagsþátta, félagslegrar 

velferðar og verndunar umhverfisins. Sjálfbær þróun snýst einnig um þessa 

þrjá meginþætti. Því felst sjálfbærnimenntun í því að skapa samfélag sem er 

samábyrgt og hver einstaklingur er virkur og meðvitaður um hlutverk sitt, 

gildi og viðhorf gagnvart málefnum er snúa að umhverfinu, samfélaginu og 

efnahagslegum þáttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

16). 

Í aðalnámskrá leikskóla hafa verið sett fram leiðarljós leikskóla en 

hlutverk þeirra er að vísa leikskólunum vegin í mótun starfsins. Þau 
leiðarljós sem að mínu mati tengjast sjálfbærni eru: 
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 Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því 

samfélagi sem hann er í. Jafnframt á leikskólinn að vera virkur 
þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það. 

 Leikskólastarf skal byggjast á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika 
mannlífsins og öðrum menningarheimum. 

 Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum 
eða getu og leitast við að koma til móts við þarfir allra. 

 Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu leikskólastarfi í virku 
samstarfi við heimili og nærsamfélag. 

 Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu 
og umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og 
vináttu. 

 Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og 

umhverfi sínu. 

 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33-34) 

Af leiðarljósum leikskóla má sjá að sjálfbærni, sjálfbærnimenntun og 

geta til aðgerða skipta þar máli. Til að þessi markmið verði að veruleika er 

mikilvægt að nemendur séu sjálfstæðir, taki ábyrgð bæði sem einstaklingar 

og finni einnig til samfélagslegrar ábyrgðar. 

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi er einnig til umfjöllunar hér þar 

sem eitt af hlutverkum skóla að búa börn undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. Það geta skólarnir gert með því að taka tillit til 

áhugasviðs barna, efla ábyrgð þeirra og gera þau þannig virka þátttakendur 

í samfélaginu. Virk þátttaka í lýðræðissamfélagi felst líka í því að sýna öðrum 

sanngirni og virðingu, geta sett sig í spor annarra og sýna frumkvæði. Þetta 

eru allt þættir sem leikskólinn getur eflt hjá þeim börnum sem þar dvelja 

með því að skapa þeim tækifæri og veita þeim stuðning (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 33). Þegar horft er á grunnþáttinn lýðræði og 

mannréttindi má sjá að hann tengist þremur af leiðarljósum leikskólans en 
þau eru: 

 Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur þar sem starfsfólk, 
foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir 
um málefni leikskólans. 

 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli 
barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

 Leikskóli á að vera samfélag þar sem hver einstaklingur nýtur 
virðingar og leggur sitt af mörkum. 
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 Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera 
virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki, þróa með sér samkennd, 
tillitsemi og vináttu. 

(Mennta- menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). 

Í grunnþættinum lýðræði og mannréttindum kemur fram að lýðræði og 

nám til lýðræðis þarf að fara fram í samfélagi við aðra. Þar skipa 

leikskólarnir stórt hlutverk því þar eru börnin að stíga sín fyrstu skref í 

stækkandi samfélagi. 

2.1.1 Námssviðið sjálfbærni og vísindi 

Námssviðið sjálfbærni og vísindi er tengt við grunnþáttinn sjálfbærni en þar 

kemur fram að til að kanna og skilja umhverfið sitt beita börn margvíslegum 

aðferðum. Þau nota skilningarvit sín og rökhugsun til að skynja umhverfi 

sitt, skapa samfelldar heildir úr skynjuninni og draga ályktanir af því sem 

fyrir augu ber. Þannig skapa þau nýja þekkingu. Börn læra í gegnum fyrri 

reynslu sína og því þarf að byggja á henni til að búa til nýja og 

merkingarbæra reynslu. Einnig þarf að hafa í huga að tengja saman þau 

viðfangsefni sem unnið er með eins og náttúru, samfélag, vísindi og tækni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

Eitt af hlutverkum leikskóla er að hvetja börn áfram í þekkingarleit sinni 

og fá þau til að spyrja spurninga og leita lausna. Með því að fylgjast með 

börnum við þekkingarleit gefst tækifæri til að átta sig á því hvernig þau 

hugsa, hvað vekur forvitni þeirra og hver þeirra skilningur er. Þá gefst 

tækifæri til að byggja ofan á þekkingu þeirra og færni með nýjum efnivið og 

hugmyndum. Einnig ber leikskólum að efla vísindalega hugsun barna með 

því að kenna þeim að finna tengsl, orsök og afleiðingu og þannig efla 

skilning þeirra á hugmyndum og hugtökum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44).  

2.2 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbærni er nokkuð nýtt í almennri umræðu og því ekki mörgum 

tamt að nota það og ekki allir sem átta sig á hvað sjálfbærni er. Á vísindavef 

Háskóla Íslands kemur fram að sjálfbærni sé nýyrði í íslensku máli og er þess 

fyrst getið í Alfræðisafni AB sem gefið var út á árunum 1965-1968. Þar 

kemur fram að orðið er sett saman úr tveimur orðhlutum, „sjálf-“ og „-bær“ 
og það minnir einna helst á orðið haldbær (Ólafur Páll, 2001).  
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Sjálfbærnihugtakið kom fyrst inn í menntakerfið í gegnum 

umhverfismenntun og var þá verið að vinna með þætti eins og áhrif 

mannsins á náttúruna og notkun á auðlindum jarðar. Áherslur breyttust 

með tímanum og smá saman var farið að huga að þáttum eins og 

efnahagsvexti og félagslegri velferð. Því er sjálfbærni langtímamarkmið sem 

beinist að jafnvægi þessara þriggja þátta, það er efnahagsvöxtur, félagsleg 
velferð og verndun umhverfisins (Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 33-34).  

Orðið sjálfbærni stendur sjaldan eitt og sér og er oft notað með öðrum 

hugtökum og þá talað um menntun til sjálfbærrar þróunnar, menntun til 

sjálfbærni, þróun til sjálfbærni, sjálfbærar atvinnugreinar, sjálfbærni-

menntun og áfram mætti telja. Í aðalnámskrá leikskóla er sjálfbærni lýst 

sem nokkurs konar jafnvægisástandi og sjálfbær þróun breytingaferlið 

þegar verið er að færa samfélag í átt að sjálfbærni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.18).  

Auður Pálsdóttir (2014) fjallar um sjálfbærni í aðalnámskrá 2011 í 

doktorsritgerð sinni og hvað hindri og styðji við vinnu með sjálfbærni sem 

einn af grunnþáttum menntunar. Niðurstöður rannsóknar hennar benda til 

þess að breytinga sé þörf í íslensku skólakerfi. Kennarar upplifi 

sjálfbærnimenntun gjarnan sem flókna og getu til aðgerða sem markmið 

menntunar sem áskorun. Til að ná árangri í sjálfbærnimenntun þurfi 

kennarar að endurskoða starfshætti sína og leggja meiri áherslu á það að 
nemendur taki virkan þátt í námi sínu (Auður Pálsdóttir, 2014, bls.7-8,140).  

Hugtakið sjálfbær þróun á sér heldur ekki langa sögu í íslensku máli en ef 

litið er til baka má sjá að margt var gert áður fyrr sem samræmist 

skilgreiningu hugtaksins sjálfbær þróun. Í sjálfsþurftarbúskap fyrri tíma 

þurfti til dæmis að horfa til framtíðar og gæta þess að geyma útsæði og 

setja á lömb þannig að búskapurinn stæði undir sér. Með því var verið að 

tryggja að ekki væri gengið á hlut komandi kynslóða og þeir sem á eftir 

kæmu gætu mætt sínum þörfum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008, bls.8). 

Sjálfbær þróun er þróun ekki stöðnun eins og felst í orðinu og það sem 

hafa ber í huga er að taka tilliti til komandi kynslóða og þarfa þeirra. Þar af 

leiðandi snýr sjálfbær þróun að þremur þáttum, það er efnahagsvexti, 

félagslegri velferð og jöfnuði og verndun umhverfisins (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2008, bls. 7-8).Hægt er að ýta undir sjálfbæraþróun í 

samfélögum með því að mennta einstaklingana sem þar búa. Mikilvægt er 

að byrja hjá börnunum því þar er lagður ákveðin grunnur sem hægt er að 

byggja ofan á. Menntun til sjálfbærrar þróunar er ný sýn á menntun  sem 

felur í sér að hvetja fólk til að temja sér sjálfbæra hugsun, slík menntun er 
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Verndun           
umhverfisins 

Félagsleg 
 velferð 

 og jöfnuður. 

 

Efnahags- 

vöxtur 

líka menntun til lýðræðis þar sem mikilvægt er að fólk tileinki sér gildi eins 

og þau að sýna virðingu bæði sjálfum sér, umhverfinu og samfélaginu. Hér 

að neðan eru talin upp nokkur markmið með kennslu tengdri sjálfbærri 
þróun: 

 Læra að þekkja sem er ákveðin leið til skilnings. 

 Læra að vera og sjá að hver og einn einstaklingur hefur áhrif. 

 Læra að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og vinna með öðrum. 

 Læra að gera og bregðast við á skapandi og ábyrgan hátt. 

 Læra að gera breytingar bæði á sjálfum sér og samfélaginu og þróa 
með sér virðingu fyrir umhverfinu, samfélaginu og gæta jafnræðis. 

(Eveline Pressoir, 2008, bls. 60-61). 

Áður en farið var að nota hugtakið sjálfbærni var efnahagsþátturinn sá 

þáttur sem hafði mest vægi. Ef hagsmunir félagslegrar velferðar og 

umhverfisins rækjust á hagsmuni efnahags yrðu þeir að víkja (sjá mynd 1). 

Með tilkomu Brundtlandsskýrslunnar 1987 var sjálfbær þróun skilgreind 

sem þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Með því var átt við að 

jafnvægi væri á milli efnahagsvaxtar, félagslegrar velferðar og verndunar 

umhverfisins (sjá mynd 2). Skilningur og skilgreiningar á hugtakinu hafa 

síðan smá saman verið að breytast og nú er lögð áhersla á að 

efnahagsvöxtur og félagsleg velferð séu takmörkuð af þeim mörkum sem 

náttúran setur. Því þarf að hafa í huga að auðlindir jarðar eru takmarkaðar 

og því auðvelt að raska lífsnauðsynlegum ferlum umhverfisins (sjá mynd 3) 

(Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 34; Háskóli Íslands, 2011, bls. 1; Allyson 
Macdonald, 2009, bls. 2). 

                   

Mynd 1  Hagsmunir félagslegrar velferðar og umhverfisins 
víkja fyrir hagsmunum efnahags.        
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Félagsleg velferð 
og jöfnuður 

Efnahagsvöxtur 

Verndun 
umhverfisins 

 

 

Mynd 2  Jafnvægi á milli  
efnahagsvaxtar,félagslegrar 
velferðar og verndun umhverfisins 

Mynd 3  Lögð áhersla á að 
efnahagsvöxtur og  
félagsleg velferð séu takmörkuð af  
þeim mörkum sem náttúran setur

(Háskóli Íslands. 2011, bls. 1; Allyson Macdonald, 2009, bls. 2 ).

Umgengni mannsins við náttúruna og auðlindir hennar endurspeglar 

hugmyndir hans um „hið góða líf“ sem leiðir af sér neyslu sem jörðin og 

vistkerfi hennar geta ekki staðið undir. Því er það viðurkennt að maðurinn 

með framgangi sínum sé ósjálfbær. Verkefni jarðarbúa dagsins í dag og í 

framtíðinni er því að snúa þessari þróun við. Hugsunarháttur og athafnir 

þurfa að breytast sem og virðing fyrir þeim takmörkunum sem náttúran 

setur (sjá mynd 4). Í þessu felst kjarni hugtaksins sjálfbærni (Háskóli Íslands, 
2011–2016, bls. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4  „Hið góða líf“ og vistfræðileg takmörk náttúrunnar. 

Efnahagsvöxtur 

Félagsleg 
velferð og 
jöfnuður 

Verndun 
umhverfisins 

„Hið góða 
líf“ 

„Hið góða líf“ 

Takmörk náttúrunnar Takmörk náttúrunnar 

„Hið góða 

líf“ 
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2.3 Sjálfbærnimenntun 

Þegar verið er að fjalla um menntun í tengslum við sjálfbærni eru hér á landi 

gjarnan notuð hugtök eins og sjálfbærnimenntun (e. education for 

sustainability) og sjálfbær menntun (e. sustainable education). 

Auður Pálsdóttir (2014) styðst í doktorsritgerð sinni við útlistun Sterling 

(2001) þar sem hann gerir greinarmun á hugtökunum sjálfbær menntun og 

menntun til sjálfbærni. Sjálfbærnimenntun leggur áherslu á ákveðna 

hugarfarsbreytingu sem tengist bæði efnahagslegum og félagslegum 

þáttum. Menntun til sjálfbærni hefur aftur á móti þá tilhneigingu að fylgja 

þeim straumum sem eru í þjóðfélaginu hverju sinni og verður því ómarkviss 

(Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 35; Sterling, 2001, bls.14).  

Í almennum hluta aðalnámskrár frá 2011 eru jöfnum höndum notuð 

hugtökin sjálfbærnimenntun og menntun til sjálfbærrar þróunar og ekki 

gerður eiginlegur greinamunur á þeim. Í því felst að gera nemendur að 

virkum samábyrgum borgurum sem séu jafnframt meðvitaðir um gildi sín, 

viðhorf og tilfinningar. Skólarnir temji sér þá starfshætti að markmið 

menntunar sé geta til aðgerða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 18-19). 

Menningarmálastofnun sameinuðu þjóðanna hefur kynnt áherslur sínar 

um hvernig stuðla megi að sjálfbærnimenntun. Þar koma fram nokkur atriði 

sem eiga að einkenna skólastarfið: 

 Samþætta nám frekar en kennslu í einstökum námsgreinum. 

 Fjalla um þau gildi sem liggja til grundvallar sjálfbærri þróun. 

 Nýta fjölbreyttar aðferðir sem byggjast til dæmis á rituðu máli, 
myndlist ,leiklist, upplifun og skoðanaskiptum. 

 Nemendur taki þátt í ákvarðanatöku um hvað og hvernig þeir læra. 

 Viðfangsefni tengist daglegu lífi nemenda bæði í skóla og heima. 

 Fjallað um málefni sem hafa þýðingu á heimsvísu eða heima fyrir en 
tengjast þó reynsluheimi og nærumhverfi nemenda. 
(Auður Pálsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Allyson 
MacDonald, 2009, bls. 2).  

Um allan heim er að verða vakning um mikilvægi þess að hefja 

sjálfbærnimenntun strax í leikskólum enda geti börn verið virkir 
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einstaklingar í þjóðfélaginu og haft áhrif á breytingar. Með því að hefja 

þessa menntun snemma er verið að hafa áhrif á skoðanir þeirra, viðhorf og 

virkni því í frumbernsku byrja viðhorf barnsins og virðing fyrir samfélaginu, 
því sjálfu og umhverfinu að mótast (Julia M. Davis,2008, bls.19).  

Í tengslum við vinnu rannsóknarhópsins sem stóð að GETU-verkefni voru 

skilgreindar þrjár meginforsendur sem sjálfbærnimenntun byggir á. Sú 

fyrsta er að efla þekkingu nemenda og kennara með auknum 

námstækifærum sem beinist að námi, kennslu, vali á viðfangsefnum og 

fleiru. Önnur forsendan er að hvetja til virðingar þá bæði fyrir náttúru og því 

samfélagi sem er innan skólans. Þær leiðir sem hægt er að fara er að efla 

virðingu innan skólasamfélagsins fyrir mikilvægum gildum, lýðræðislegum 

starfsháttum og virkni. Þriðja forsendan er að hlúa að ábyrgðartilfinningu og 

hvetja þannig til samstarfs þeirra stofnana sem eru í samfélagi skólans 

(Auður Pálsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og  Allyson MacDonald, 

2009, bls.2).  

Í meistararitgerð sinni fjallaði Kolbrún Ýrr Bjarnadóttir um það hvers 

kona verklag og viðfangsefni stuðla að sjálfbærnimenntun og hvernig náms- 

og stuðningsefni kennarar þurfa að hafa til að geta haft áhrif á viðhorf barna 

(Kolbrún Ýrr Bjarnadóttir, 2014, bls.5). Lagt var upp með að til þess að 

breyta og vinna með viðhorf barna til langs tíma þurfi þau að hafa áhrif á 

nám sitt og vera þátttakendur í eigin þekkingarleit. Námsefni sem stuðlar að 

sjálfbærnimenntun þarf því að miða að því samfélagi og umhverfi sem búið 

er í. Eins kemur fram hjá Kolbrúnu er skólinn og þeir sem í honum bæði 

starfa og nema hafi mikla þýðingu í tengslum við sjálfbærnimenntun. Það 

sem einkennir slíkt skólasamfélag er einna helst sameiginleg ábyrgð og frjó 

hugsun (Kolbrún Ýrr Bjarnadóttir, 2014, bls 73–74).  

 

Í aðalnámskrá leikskóla 2011, kaflanum um grunnþáttinn sjálfbærni, er 

fjallað um hugtakið geta til aðgerða. Þar segir: 

Það sem felst í sjálfbærnimenntun er að nemendur fá tækifæri 

til að glíma við ýmis ágreiningsmál. Jafnframt skulu kennsla og 

starfshættir skóla hafa endurspeglað það viðhorf að markmið 

menntunar sé geta til aðgerða. Í getu til aðgerða felst að 

nemendur eflist í vinnubrögðum sem reyna á lýðræðisleg 

vinnubrögð sem stuðla að áhuga og vilja til að vera virkir 

einstaklingar í samfélaginu (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 18–19).  
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Hugtakið geta til aðgerða kemur úr smiðju danskra fræðimanna og snýr að 

því að efla hæfni nemenda til að vera virkir þátttakendur og taka ábyrgð í 

samfélaginu með því að breyta viðhorfi þeirra frekar en hegðun (Mogensen 
og Schnack, 2010, bls. 60; Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 53).  

Þegar verið er að fræða ung börn um umhverfismál og hvaða áhrif 

umgengi mannsins hefur á jörðina og vistkerfi hennar er hætta á að það 

valdi þeim kvíða og áhyggjum yfir framtíð sinni og dragi jafnvel úr vilja 

þeirra og getu til að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi. Því er mikilvægt að í 

stað þess að ala á kvíðanum og áhyggjunum beiti kennarar 

kennsluaðferðum sem veita nemendum þeirra færni og löngun til að taka 

þátt í því samfélagslega verkefni sem umhverfismál eru og hvaða ábyrgð 

þau bera  á eigin lífi. Nemendur þurfa að læra að vera ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðislegu þjóðfélagi (Jensen og Schnack, 1997, bls. 172). 

Líta má á getu til aðgerða sem kennslufræðilega hugsjón og sem slík er 

hún ekki markmið sem hægt er að ná eða benda sérstaklega á. Jafnframt er 

ekki hægt að afmarka getu til aðgerða við einhvern einn ákveðinn stað 

heldur myndi hún flokkast með þáttum eins og lýðræði og mannréttindum. 

Allir þessir þættir vinna að sama markmiðinu sem er að vinna gegn hvers 

konar ranglæti og hafa áhrif. Lýðræði lýtur að mörgum þáttum eins og 

sjálfstæði, jafnrétti og samstöðu. Jafnframt væri hægt að skilgreina það sem 

þátttöku því í lýðræðisþjóðfélagi eru þegnarnir ekki áhorfendur heldur 

þátttakendur, þó ekki endilega jafnvirkir í öllu allsstaðar. En alltaf mögulegir 

þátttakendur sem ákveða fyrir sig í hverju og hvenær þeir vilja taka þátt. 

Menntun til lýðræðis er þannig fólgin í félagsmótun og að ná hæfni til að 

vera þátttakandi. Þannig má þróa með sér getu til aðgerða sem er mótandi 

hugsun í átt að lýðræðislegri menntun (Jensen og Schank, 1997, bls. 175; 

Mogensen og Schanck, 2010, bls 71). 

Hlutverk kennarans er skilgreint í getu til aðgerða og í því felst að þroska 

og stuðla að aukinni getu nemenda og hvað þeir eru færir um að verkefnum 

loknum. Geta til aðgerða mótar og hefur áhrif á skipulag kennara en í því 

felst að nemendur öðlist hugrekki og vilja til að takast á hendur verkefni 

sem krefjast skuldbindinga af þeirra hálfu. Jafnframt að hafa vilja til að taka 

þátt og hafa áhrif í því samfélagi sem þau búa í (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 69–71). 
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2.4 Kenningar um nám barna 

Margar kenningar hafa verið settar fram um nám og þroska barna. Þær 

kenningar sem fjallað verður um hér eru úr smiðju Deweys og Vygotskys. 

Það sem er sammerkt með kenningum þeirra er hvað stuðningur kennarans 

er mikilvægur fyrir nám og þroska barnsins. Þetta eru þættir sem hafa ber í 

huga þegar verið að útbúa námsefni fyrir börn og skipuleggja vinnu með 
þeim. 

2.4.1 John Dewey 

John Dewey fæddist árið 1859 í Vermont Bandaríkjunum. Hann útskrifaðist 

með doktorspróf í heimspeki árið 1884 frá John Hopkins háskóla. Þegar 

Dewey flutti til Chicago stofnaði hann barnaskóla sem var nokkurs konar 

tilraunskóli þar sem hann gat þróað hugmyndir sínar í tengslum við nám og 

kennslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 14–15). 

Hugmyndir Dewey voru á annan veg en tíðkaðist á þessum árum, lögð 

var áhersla á samvinnu við lausn verkefna undir leiðsögn kennara í stað 

utanbókarlærdóms. Hlutverk kennarans var þá frekar að stýra hópastarfi en 

að vera einráður í bekknum (Dewey, 2000, bls. 15–16). Einkunnarorð skóla 

Dewey var Nám í verki – að læra með því að framkvæma. Þar er vísað í þá 

hugmynd Dewey að skólinn sé samfélagið í hnotskurn sem byggir á 

lýðræðislegum gildum. 

Vinna nemenda átti að vera markviss, skipulögð og ávallt að hafa tilgang. 

Kennarinn er bæði leiðbeinandi og verkstjóri sem átti að tryggja að börnin 

hugsuðu um það sem þau væru að gera, spyrðu spurninga sem leiddu til 

lærdómsríkra umræðna í stað þess að fá eingöngu svör (Dewey, 2000,  bls. 

16).  

Samkvæmt Dewey er reynsla grundvallaratriði allrar menntunar. Hann 

taldi einnig að tilvísun í reynslu væri rétt upphafið að því að segja til um það 

hvernig reynsla getur verið menntandi og hvaða reynsla sé menntandi 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 19).  Ekki stuðlar öll reynsla að góðri 

menntun og samkvæmt Dewey ber að forðast að leggja menntun og reynslu 

að jöfnu (Dewey, 2010, bls 35). Í þessu felst tvíþættur vandi það er að 

útskýra jákvæða og neikvæða reynslu sem og að færa skilning á reynslu yfir 

á hefðbundið skólakerfi.  Ólafur Páll útskýrir muninn á jákvæðri og 

neikvæðri reynslu þannig að hann felst frekar í þeim áhrifum sem tiltekin 

reynsla hefur á möguleikann á að öðlast nýja reynslu frekar en 
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tilfinningalega upplifun. Gagnrýni Dewey á hinn hefðbundna skóla fólst 

einna helst í því  að sú reynsla sem nemendur öðluðust þar hefði oftar en 

ekki neikvætt menntunargildi. Nemendur þróuðu frekar með sér neikvæðni 

og leiðindi í gegnum vélrænt stagl sem skerti dómgreind þeirra og hæfni til 

að bregðast við nýjum og óvæntum aðstæðum. Þar af leiðandi er það 

hlutverk kennara og skólastjórnenda að skoða skipulag skólastarfsins og 

spyrja sig þeirrar spurningar hvað það er sem getur stuðlað að menntandi 

reynslu nemenda. Markmið alls skólastarfs ætti því að vera að skólinn stuðli 

að menntun nemendanna (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 21–22). 

2.4.2  John Dewey – lýðræði og menntun 

Tengsl eru á milli kenninga Dewey um menntun, skipulag skólahalds, nám 

og kennslufræði við hugmyndir hans um lýðræði. Það er tvennt sem skiptir 
mestu máli fyrir okkur í þessu sambandi: 

Það er í fyrsta lagi það að skólinn er hluti af stærra samfélagi og tengist 

því sterkum böndum. Þar af leiðandi má segja að nám og starf í skóla sé 

þátttaka í lýðræðissamfélagi það er ef samfélagið sem skólinn starfar í er 

lýðræðislegt. 

Í öðru lagi ætti skóli sem er sjálfstæð eða afmörkuð eining að vera 

samfélag þar sem samskipti og reynsla lúta lögmálum og gildum 

samfélagsins sem eru utan hans (Ólafur Páll Jónsson,2010, bls. 32).  

Þegar rætt er um það hvers vegna menntun skipti máli fyrir lýðræði 

kemur Dewey með það svar að: 

Lýðræði er ekki fyrst og fremst stjórnskipulag heldur ákveðið 

samvistaform og að menntun eigi sér fyrst og fremst stað í 

samvist sem einkennist af lýðræðislegum gildum (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010, bls. 32). 

Sá vandi sem kennarar standa einna helst frammi fyrir þegar vinna á 

samkvæmt lýðræðislegum starfsháttum er að skapa samfélag sem 

einkennist af virðingu, jafnræði og virkni. Það krefst þess síðan að kennarinn 

og skólasamfélagið skapi umgjörð þar sem einstaklingseðlið fær að njóta sín 

og allir fá að blómstra (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 21).  

Lýðræði snýst ekki um það að allir fái sitt fram miklu fremur snýst það 

um að ræða málin og komast að niðurstöðu og vinna þannig saman sem ein 
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heild og bera virðingu fyrir skoðunum og viðhorfum annarra. Dewey leggur 

áherslu á að  þekkingarleit sé verklegt ferli og merking þeirra hugtaka sem 

við notum í námi okkar eða daglegu lífi sé tengd því samhengi sem þau eru 

notuð í. Þannig að orð sem við heyrum en höfum ekki reynslu til að tengja 

við verða ómerk í okkar huga. Ef við síðan tengjum hugmyndir hans um að 

læra í verki við mikilvægi lýðræðis í menntun breytist merking orðanna að 

mati Ólafs Páls (Ólafur Páll, 2010, bls. 35). Í samræmi við þetta er mikilvægt 

fyrir kennara að huga að reynslu og bakgrunni nemenda sinna og spyrja sig 

að því: Hvaða reynslu hafa nemendur mínir og hvernig get ég tengt reynslu 

þeirra við námsefnið og markmið (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 37). Þetta 

eru stórar spurningar en nauðsynlegar hverjum kennara til að vinna með 

áhugasvið, fyrri þekkingu og reynslu nemenda sinna. Þannig er hægt að 

skapa áhuga og tryggja virkni nemenda. 

2.5 Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky fæddist 1894 í Orsha í norðurhluta Hvíta-

Rússlands. Vygotsky var gyðingur og hafði það töluverð áhrif á nám hans í 

háskólanum Mosku en aðeins þrjú prósent nemenda þar máttu vera 

gyðingar og voru þeir valdir af handahófi. Ekki máttu gyðingar velja sér svið í 

háskólanum og útskrifaðist Vygotsky úr lögfræðideild þó áhugi hans væri 

mun frekar á sögu og heimspeki. Lögfræði var einnig ein af fáum 

atvinnugreinum sem gerði gyðingum kleift að búa utan ákveðinna svæða. Á 

meðan Vygotsky var í opinberum háskóla sótti hann einnig nám í 

óviðurkenndum háskóla en þar kenndu prófessorar sem ekki beygðu sig 

undir skoðanir og stjórn landsins. Þar fékk Vygotsky kennslu í bókmenntum, 

heimspeki, sögu og sálfræði. Hann útskrifaðist úr báðum skólunum árið 

1917 (Berk og Winsler, 1995, bls. 1–2).  

2.5.1 Kenningar Vygotsky 

Kenningar Vygotsky hafa gjarnan verið nefndar félagsmenningarkenningar 

þar sem þær ganga út á að greina hvernig félagslegt umhverfi og menning 

hefur áhrif á þroska barna (Berk og Winsler, 1995, bls. 26). Sú kenning sem 

Vygotsky er einna þekktastur fyrir er kenning hans um svæði mögulegs 

þroska (e. zone of proximal development). Hann segir svæði mögulegs 

þroska liggja á milli þess sem barnið hefur getu og þekkingu til eitt og sér og 

þess sem það hefur getu og þekkingu til með stuðningi frá fullorðnum eða 

hæfari jafnaldra ( Berk og Winsler, 1995, bls. 26; Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 12). Vygotsky lagði 
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áherslu á að fylgjast með framförum barnanna og þeirri færni sem þau væru 

að æfa sig í frekar en staldra við þá færni sem þau væru búin að ná tökum á. 

Hlutverk menntunar er því að stuðla að reynslu hjá nemendum sem er 

innan svæðis mögulegs þroska, verkefni sem reyna á færni þeirra en þau 

geti leyst með stuðningi kennara eða hvert frá öðru. Samkvæmt Vygotsky er 

það hlutverk þeirra fullorðnu að verkefni barnanna séu innan þeirra 

þroskasvæðis og fylgi þeim eftir með leiðbeiningum og stuðningi. Verkefnin 

eiga helst að vera aðeins fyrir ofan getu barnsins frekar en að vinna með 
eitthvað sem þau geta fyrir (Berk og Winsler, 1995, bls. 26).  

Vygotsky taldi að leikurinn hefði mikil áhrif á þroska barnsins því hann 

fari gjarnan fram á svæði hins mögulega þroska hjá barninu. Í leik er barnið 

gjarnan að leika upp fyrir sig og vera eldra en það er og máta sig í hin ýmsu 
hlutverk úr heimi hinna fullorðnu (Berk og Winsler, 1995, bls. 53).   

Vygotsky lagði mesta áherslu á þykjustu- og hlutverkaleiki og benti hann 

á að þykjustuleikur væri jafnvel flóknasti leikur sem barnið tæki þátt í og 

væri hann mikilvægur fyrir þroska barnsins. Leikurinn innihaldi reglur sem 

gera barninu kleift að læra um hegðun og reglur samfélagsins. Í 

hlutverkaleik er barnið að spegla heim hinna fullorðnu og því er slíkur leikur 

mikilvægur fyrir samfélag barna og þroska þeirra (Berk og Winsler, 1995, 

bls. 53–55).   

2.5.2 Vinnupallar (e. scaffolding) 

Hugtakið vinnupallar er ekki komið frá Vygotsky sjálfum en er byggt á 

hugmyndum hans um svæði hins mögulega þroska. Líkingin um að byggja 

vinnupalla umhverfis barn hefur verið notað til að lýsa því hvernig sá sem 

meira veit getur stutt við nám barna og hvaða aðferðum hægt er að beita. 

Þessar aðferðir geta falið í sér að vekja áhuga á viðfangsefninu, vinna saman 

að lausn þrautar, aðstoða barnið við að skipuleggja sig og setja sér markmið 
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005, bls. 35; Berk og Winsler, 1995, bls. 26–27). 

2.6 Leikur og nám 

Leikur er megin námsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri 

til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu 

og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar 

börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin 

menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau 

setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina 
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út frá sjónarmiðum annarra (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Börn læra með því að vera virk í leik og aðstæðum þar sem kennarinn 

leggur til efnivið og verkefni (Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 628). 

Samskipti kennara og nemenda hafa áhrif þegar kemur að námi barna í 

leikskóla. Samskipti sem einkennast af því að í gegnum leik barnanna má sjá 

hvað verið er að vinna með í leikskólanum og hvernig viðfangsefni barna í 

leik eru notuð í þemavinnu. Þannig myndast ákveðin samfella í starfi 

leikskólans og bæði börn og kennarar hafa áhrif á daglegt starf (Samuelsson 

og Carlsson, 2008, bls. 630).  

Hafa ber í huga þegar verið er að skipuleggja vinnu með 

leikskólabörnum, hvort sem það er kallað kennsla eða leikur, þarf að setja 

einhver markmið. Samkvæmt Samuelsson og Carlsson (2008) þarf að hafa 

nokkur atriði í huga við skipulagningu á starfi með leikskólabörnum: 

 Mikilvægt er að kennari sé meðvitaður um bæði sitt eigið sjónarmið 
sem og sjónarmið barnsins.  

 Barnið og kennarinn verða að vera virkir þátttakendur. 

 Markmið kennarans og næmni hans fyrir skoðunum barnsins  þurfa 
að vera samtvinnuð. 

 Samskipti milli kennara og barna og milli barna eru nauðsynleg 
(þetta felur einnig í sér vald, stöðu, frelsi til að velja og sköpun). 

Þegar vinna með leikskólabörnum sem skipulögð og markmið sett þurfa 

ofangreindir þættir að endurspeglast í þeirri vinnu. Það táknar að viðhorf, 

þekking, samskipti og umhverfi eru samtvinnuð í eina heild (Samuelsson og 
Carlsson, 2008, bls. 631–632). 

2.6.1 Kennslufræðilegur leikur 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er aðferð sem stefnir að því 

að tengja saman leik og kennslufræðileg markmið. Þegar unnið er út frá 

kennslufræðilegum leik er byggt á því sem börnum finnst skemmtilegast og 

því sem þau gera best það er að leika sér. Með því að tengja saman leikinn 

og námsmarkmið fá börnin tækifæri til að byggja upp sína þekkingu með 
merkingarbærum hætti og öðlast þannig jákvætt viðhorf til náms.  

Í kennslufræðlegum leik má ýmist ganga út frá námsefninu og 

námskránni eða út frá leiknum. Þegar gengið er út frá námsefninu og 

námskránni er kennarinn með nokkurs konar innlögn þar sem hann kynnir 

viðfangsefnið og skapar þannig sameiginlega reynslu eða skilning meðal 
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barnanna sem þau síðan nýta sér í leik sínum. Ef hins vegar er gengið út frá 

leiknum þá er það hlutverk kennarans að vera með og fylgjast með leiknum. 

Þegar kennarinn er í því hlutverki tekur hann vel eftir því sem börnin nýta 

sér í leiknum og vinnur síðan áfram með það (Jóhanna Einarsdóttir, 2007 

bls. 168, 2010 bls. 4-5). Í grein sem Jóhanna Einarsdóttir skrifar um leik og 
nám eru taldir upp helstu kostir kennslufræðilegs leiks en þeir eru: 

1.  Leikur er eðlislægur hjá börnum og er þeim ánægjulegur. Með því 

að kenna í gegnum leik þurfa kennarar ekki að vekja áhuga barnanna 

heldur kemur áhuginn í gegnum leikinn. Ef unnið er með 

viðfangsefni sem börnunum þykja skemmtileg þá verða börnin 

þátttakendur án utanaðkomandi umbunar eða refsingar. 

2. Ein af forsendum þess að börn upplifi viðfangsefni sín sem leik er að 

þau hafi val um hvað þau gera. Með kennslufræðilegum leik eflir 

kennarinn vald barnanna því þau hafa ákveðið val um viðfangsefni 

og stjórn á leiknum. Hlutverk kennarans er að fylgjast með , styðja 

við leik og þekkingarleit barnanna og nýta leikinn til að ná ákveðnum 

námsmarkmiðum. 

3. Að leggja áherslu á það ferli sem fer fram í leik barna hefur áhrif á 

nám þeirra og gildi þess. Börn læra í gegnum leikinn vegna þess að 

þar prófa þau sig áfram og gera tilraunir. Í leik eru börn afslöppuð og 

óhrædd að taka áhættu og gera kannanir. Einnig örvar hann 

skapandi hugsun þeirra og leiðir til fjölbreyttra lausna. 

4. Í gegnum leikinn hafa börnin tækifæri til að tengja nýja þekkingu við 

fyrri reynslu og þannig verður námið merkingarbært. Í leiknum 

tileinka börnin sér nýja þekkingu með því að tvinna hana saman við 

leikinn með því að látast, prófa sig áfram og tengja þannig við fyrri 

reynslu. 

5. Þegar börn eru í leik þjálfa þau marga þætti eins og vitræna og 

skapandi þætti, málörvun á sér stað sem og hreyfi- , félags- og 

tilfinningaþroski (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls. 5). 

2.6.2 Caroline Pratt  

Caroline Pratt fæddist árið 1867 og ólst upp í Fayetteville rétt utan við New 

York. Hún kenndi fyrst í heimabæ sínum tvítug að aldri fyrstu bekkjar 

nemendum. Hún hóf þá nám í Philadelphia Normal School og 1901 í Hartley 

school í New York. Í námi sínu fór hún að skoða hlutverk leiks í menntun 
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barna og var undir áhrifum Froebel. Kenning hans gekk út á það að leikur 

barna væri forsenda þroska þeirra. 

Pratt opnaði síðan sinn eigin skóla í Greenvich Village í New York árið 

1914. Fyrstu nemendur hennar voru fjögurra ára og þegar skólinn hafði 

öðlast viðurkenningu voru nemendur hennar á aldrinum fjögurra til þrettán 

ára.  

 

2.6.3 Hugmyndafræði Pratt 

Hugmyndafræði Pratt byggði á því að virkja áhuga barnanna og í gegnum 

leik leyfði hún þeim að læra af reynslunni og prófa sig áfram í sínu nánasta 

umhverfi (Playground Professionals, e.d.). Það sem hvatti Caroline Pratt 

áfram í sinni vinnu var leit hennar að áhuga og þrá barna til að læra og 

fræðast. Þessi þrá og kraftur sem börn hafa tapast oft þegar þau byrja í 

skóla og fullorðnast. Ef hægt er  að viðhalda þessum eiginleika mun hann, 

að hennar mati, þroskast og breytast í eitthvað sem er öflugra og 

verðmætara en nokkur getur gert sér í hugarlund. Hún ályktaði sem svo að 

það myndi gera skólaárin þýðingarmeiri og þroskandi. Barnið myndi læra á 

þann hátt að þekkingin myndi fylgja því úr skólastofunni og út í lífið; það 

yrði einhvers konar tenging þar á milli. Þekkingin verður þannig hluti af 

barninu rétt eins og tilraunir og rannsóknir ungabarnsins verða hluti af 

þekkingu þess og færni (Pratt, 1990, bls. 6). Pratt lítur á leikinn sem 

námsleið því barn þyrstir í þekkingu til að gera, sjá og læra, og það svalar 

ekki þessari þrá með því að sitja kyrrt í hefðbundinni skólastofu. Það má 

segja að lærdómur bernskunnar fari fram í gegnum leikinn löngu áður en 
þau fara í leik- eða grunnskóla í skipulagða fræðslu. (Pratt, 1990, bls. 7).  

Samkvæmt Pratt væri skynsamlegt að aðlaga skólann að þörfum 

barnanna frekar en börnin að skólanum. Ennfremur telur Pratt að það sé 

mikilvægt fyrir kennarann að kynnast hverju barni því þá getur hann fylgst 

með samfélagi barnsins stækka eftir því sem það þroskast og öðlast meiri 
þekkingu á umhverfi (Pratt, 1990, bls. 8). 

Pratt telur að börn hafi sína eigin skilgreiningu á orðinu leikur; í þeirra 

huga er hann ekki tilgangslaus, iðjuleysi og hvíld frá vinnu heldur er hann 

full vinna (Pratt, 1990, bls.9). En það kemur að því að það dugar barninu 

ekki að rannsaka upp á eigin spýtur og samfélagið er ekki nógu stórt til að 

læra um það sem gerðist fyrir langa löngu eða er víðsfjarri. Þá kemur að 

bókum, söfnum og þess háttar upplýsingamiðlun til að afla upplýsinga en 

það ætti ekki að þröngva þess háttar þekkingarleit upp á barn fyrr en þörf er 
á og barnið leitar eftir því (Pratt, 1990, bls. 10). 
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Réttindi 

•  Barnasáttmálinn 

•  Lögfestur af Alþingi 

Lög 

•  Lög og reglugerðir 

•  Menntamálaráðuneytið 

Rammi 

•  Aðalnámskrá Leikskóla 

•  Menntamálaráðuneytið 

Stefna 

•Skólastefna sveitafélagsins 

•  Viðkomandi sveitafélag 

Stefna 

•Námskrá 

•  Leikskólinn 

2.7 Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennarar og aðrir sem vinna með börnum í leikskóla gegna 

mikilvægu hlutverki vegna þess að þeir eru með börnum allan daginn. 

Hlutverk þeirra er þess vegna bæði að mennta þau og veita þeim umhyggju. 

Hlutverk og starfslýsingar leikskólakennara eru mjög vel skilgreind í öllum 

þeim fjölda af lögum og reglugerðum sem gefin hafa verið út og 

leikskólakennurum ber að vinna eftir samkvæmt starfslýsingum 

leikskólakennara sem Kennarasamband Íslands setur fram 

(Kennarasamband Íslands, 2013). Á myndinni hér fyrir neðan má sjá þann 
ramma laga, reglugerða og þær stefnur sem kennurum ber að vinna eftir. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5   Lög, reglugerðir og stefnur sem kennarar vinna eftir (Ída Jensdóttir og Ída 
Björg Unnarsdóttir,2014). 

2.7.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá gegna kennarar stóru hlutverki í skólastarfinu. 

Starf þeirra byggir meðal annars á sérfræðilegri menntun, þekkingu, siðferði 

starfsins, viðhorfum og mennta börnin og huga að velferð þeirra. Hlutverk 

kennara er ekki eingöngu að miðla þekkingu sinni til nemenda heldur að 

hvetja þá til eigin þekkingarleitar og skapandi hugsunar (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Ef sá hluti sem snýr eingöngu að 

leikskólanum er skoðaður segir að leikskólakennarinn eigi að vera leiðandi í 

öllum þáttum þess uppeldis- og menntastarf sem fram fer í leikskólanum. 

Hlutverk kennarans er einnig að fylgjast með nýjungum sem koma fram og 

miðla þekkingu sinni. Honum ber að vera fyrirmynd í starfi sínu með 

börnunum og stuðla að faglegu starfi innan leikskólans. Jafnframt að tryggja 

að virðing sé borin fyrir sérhverju barni innan leikskólans og þeim sé boðið 
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upp á hvetjandi námsumhverfi þar sem þau geti notið sín (Mennta- og 

menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Ef þessir þættir eru skoðaðir má sjá 

að hlutverk leikskólakennara er stórt því í þeirra starfi felst meðal annars 

kennslu, uppeldi, ráðgjöf, stjórnun, rannsóknir og þróunarstörf. Einnig eiga 

þeir að veita nemendum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

undirbúa þá undir ábyrgt líf í lýðræðislegu þjóðfélagi, efla frjóa hugsun 

þeirra og stuðla að virðingu fyrir umhverfinu, samfélaginu og þeim sjálfum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

2.7.2 Kjarasamningar leikskólakennara – undirbúningstími 

Starfslýsingar leikskólakennara í kjarnasamningum eru byggðar á lögum og 

reglugerðum um leikskóla, þeim sömu og aðalnámskrá byggir á. Einn hluti 

kjarasamninga kennara í leikskólum fjallar um undirbúningur kennara.  

Við mótun tilraunaverkefnanna var litið til þess að þau krefðust lítils 

undirbúningstíma en þó alltaf einhvers undirbúnings, til dæmis að lesa yfir 

verkefnið og taka til bækur. Samkvæmt kjarnasamningi eiga 

leikskólakennarar og leikskólaleiðbeinendur í flokki A í fullu starfi rétt á 

fjórum klukkustundum á viku fyrir undirbúning starfsins. 

Aðstoðarleikskólakennarar og leikskólaleiðbeinendur í flokki B í fullu starfi 

eiga rétt á tveimur klukkustundum á viku í undirbúning. Deildarstjórar og 

leikskólasérkennarar eiga rétt á fimm klukkustundum á viku í undirbúning 

(Kennarasamband Íslands, 2016). Það er hlutverk og ábyrgð leikskólastjóra 

að skipuleggja undirbúningstíma sinna starfsmanna, einnig er gert ráð fyrir 

því að þessi tími sé nýttur fyrir áætlanagerð, viðtalstíma fyrir foreldra og 

annars foreldrasamstarfs, atferlisathugana og kynnisferða 
(Kennarasamband Íslands, 2016).  

Hvort þessi tími dugi fyrir þann undirbúning sem þarf í skólastarfinu 

getur verið erfitt að fullyrða um. Í könnun sem gerð var á vegum 

Rannsóknarstofnunar Kennaraháskólans fyrir Félag leikskólakennara (FL) og 

Launanefnd sveitarfélaga (LN) árið 2006 var dregið saman mat félagsmanna 

í FL á þörf fyrir undirbúningstíma í leikskólastarfi. Sjónum var beint að 
undirbúningstíma utan leikskóladeildar á vinnutíma.  

Í niðurstöðum byggðum á svörum leikskólastjóra kom fram að 58% 

þeirra telja undirbúningstíma nýttan vikulega, 20% að hann væri nýttur 

oftar en einu sinni í viku og um 18% að hann væri nýttur daglega. Þetta 

þýðir að um 96% skólastjóranna telur að undirbúningstíma sé sinnt a.m.k. 

vikulega. Meirihluti leikskólastjóranna sögðu undirbúning standast oftast 

(43%) eða frekar oft (30%). Þá var um helmingur leikskólastjórar mjög 
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ánægðir eða ánægðir með fjölda undirbúningstíma utan hefðbundinna 

starfa á deild  (Ingibjörg Kaldalóns og Kristín Björnsdóttir, 2006, bls. 27).  

Í niðurstöðum byggðum á svörum leikskólakennara kom fram að 

undirbúningstími var nýttur í flestum tilvikum einu sinni í viku (64%) og um 

fjórðungur sagðist nýta undirbúningstímann oftar en einu sinni í viku. Um 

8% sögðust nýta undirbúningstíma daglega. Þetta þýðir að um 92% 

kennaranna í leikskólunum nýti undirbúningstímann vikulega eða oftar. 

Rúmlega 67% leikskólakennaranna sögðu undirbúningstímann standast 

oftast eða mjög oft. Þá voru 37% þeirra ánægðir með fjölda 

undirbúningstíma utan hefðbundinna starfa á deild, sem er nokkuð lægra 

hlutfall en hjá skólastjórunum (Ingibjörg Kaldalóns og Kristín Björnsdóttir, 

2006, bls. 31). 

2.8 Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem 

tilraunaverkefnin og rannsóknin byggja á. Fjallað er um aðalnámskrá 

leikskóla sem gefin var út árið 2011 en hluti hennar er sameiginlegur með 

leik- grunn- og framhaldsskólum. Kynntir eru grunnþættir menntunar sem 

eru sex talsins og er menntastefna allra skólastigana þriggja reist á þeim. Í 

aðalnámskrá leikskóla eru grunnþættirnir sex tengdir við fjögur námssvið 

sem eiga að vera rauður þráður í öllu skólastarfi en taka jafnframt mið af 

grunnþáttunum. Í aðalnámskrá leikskóla eru einnig sett fram leiðarljós og 

eiga þau að tryggja að hvert og eitt barn fái það uppeldisumhverfi sem það 
þarf til að þroskast og dafna.  

Tilraunaverkefnin sem unnin voru og prófuð eru byggð á grunnþættinum 

sjálfbærni ásamt grunnþættinum lýðræði og mannréttindi. Hugtakið 

sjálfbærni nokkuð nýtt í almennri umræðu og ekki allir sem átta sig á 

þýðingu þess. Sjálfbærni sem skilgreint viðfangsefni kom fyrst inn í 

menntakerfið í gegnum umhverfismennt en efnistökin hafa breytast með 

tímanum og er einnig farið að huga að þáttum eins og félagslegri velferð og 

efnahagsvexti . Nú er litið á sjálfbærni sem langtímamarkmið með jafnvægi 

þessara þriggja þátta að markmiði. Ef skoðuð er aðalnámskrá leikskóla er 

sjálfbærni lýst sem nokkurs konar jafnvægisástandi og sjálfbær þróun 

breytingaferlið þegar verið er að færa samfélag í átt að sjálfbærni. Hugtakið 

sjálfbærnimenntun er einnig útskýrt en sjálfbærnimenntun er þegar á sér 

stað hugarfarsbreyting sem tengist bæði efnahagslegum og félagslegum 

þáttum. Í því felst meðal annars það markmið að börn verði meðvituð um 
gildi sín, viðhorf og tilfinningar.  
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Ekki er hægt að fjalla um sjálfbærnimenntun, sjálfbærni og lýðræði í 

skólastarfi án þess að fjalla um getu til aðgerða. Hugtakið snýr að því að efla 

hæfni nemenda til að vera virkir þátttakendur og taka ábyrgð í samfélaginu. 

Hér að ofan er einnig fjallað um kenningar um nám barna og var John 

Dewey nefndur sérstaklega en hann leggur áherslu á samvinnu nemenda og 

kennara að lausn verkefna. Kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda sem er til 

staðar til að hvetja nemendur sína áfram í sinni þekkingarleit. Dewey fjallaði 

einnig um lýðræði og tengdi það við menntun. Lýðræði er mikilvægt fyrir 

nám á þeim forsendum að lýðræðislegt samfélag er frekar opið fyrir 

fjölbreyttari samskipta og samveruháttum en samfélög sem eru 

ólýðræðisleg. Þar af leiðandi getur lýðræðislegt samfélag ýtt undir 

fjölbreyttari og jákvæðari reynsla eintaklinganna sem byggja samfélagið. 

Það sem lýðræðislegt samfélag krefst af þátttakendum sínum er virkni því sá 

sem er ekki virkur nýtir sér ekki þá kosti og reynslu sem lýðræðissamfélagið 

býr yfir. Með þessu er vel hægt að sjá tengingu mikilvægi lýðræðis í 
hugmyndum Deweys um menntandi reynslu.  

Lev Semenovich Vygotsky var einnig nefndur til sögunnar en hann er 

einna þekktastur fyrir kenningu sína um svæði hins mögulega þroska (e. 

zone of proximal development). Það segir hann liggja á milli þess sem barnið 

hefur getu og þekkingu til eitt og sér og þess sem það hefur getu og 

þekkingu til með stuðningi frá fullorðnum eða hæfari jafnaldra. Vygotsky 

lagði áherslu á að fylgst væri með framförum barnanna og þeirri færni sem 

þau væru að æfa sig í frekar en staldra við þá færni sem þau væru búin að 

ná tökum á. Hlutverk menntunar er því að sjá nemendum fyrir reynslu sem 

er innan svæðis mögulegs þroska, verkefni sem reyna á færni þeirra en geti 

leyst með stuðningi kennara eða hvert frá öðru. Samkvæmt Vygotsky er það 

hlutverk hinna fullorðnu að sjá til þess að verkefni barnanna séu innan 

þroskasvæðis þeirra og að fylgja þeim eftir með leiðbeiningum og stuðningi. 

Verkefnin eiga helst að vera aðeins fyrir ofan getu barnsins frekar en að 

vinna með eitthvað sem þau geta þegar. Þessi tveir fræðimenn telja báðir 

að leikurinn skipti máli fyrir nám barna og í gegnum hann læri þau. Vygotsky 

taldi að leikurinn hefði mikil áhrif á þroska barnsins því hann skapaði svæði 

hins mögulega þroska hjá barninu. Í leik er barnið gjarnan að leika upp fyrir 

sig; það leikur að vera eldra en það er og mátar sig í margvísleg hlutverk úr 

heimi hinna fullorðnu. Dewey fjallaði um reynslu barnsins og að það lærði af 

umhverfinu og með því að prófa sig áfram. Barnið er hvatt til að leita lausna 
og spyrja spurninga án þess að gripið sé fram fyrir hendurnar á því. 

Leikur og nám eru órjúfanlegir þættir í leikskólastarfinu og á leikurinn að 

skapa þær aðstæður í leik að börnin fái tækifæri til að efla ímyndunarafl sitt 

og sköpun. Jafnframt að hvetja börn til að tjá sig á fjölbreyttan hátt meðal 
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annars í gegnum leik. Kennslufræðilegur leikur er ein af þessum leiðum 

Þegar unnið er út frá kennslufræðilegum leik er byggt á því sem börnum 
finnst skemmtilegast og því sem þau gera best það er að leika sér. 

Með því að tengja saman leikinn og námsmarkmið fá börnin tækifæri til 

að byggja upp sína þekkingu með merkingarbærum hætti og öðlast þannig 

jákvætt viðhorf til náms. Að lokum var fjallað um Caroline Pratt en hún er 

ein af þeim sem hafa mikinn áhuga á hlutverki leiks í menntun barna. 

Hugmyndafræði Pratt byggði á því að virkja áhuga barnanna og í gegnum 

leik leyfði hún þeim að læra af reynslunni og prófa sig áfram í sínu nánasta 

umhverfi. Það sem hvatti Caroline Pratt áfram í sinni vinnu var leit hennar 

að áhuga og þrá barna til að læra og fræðast. Þessa þrá og þennan kraft 

sem börn hafa en tapa jafnvel þegar þau byrja í skóla og fullorðnast. Hún 

taldi að ef það tækist að halda þeim eiginleika við myndi kraftur sem er 

öflugri og verðmætari en nokkur getur gert sér í hugarlund viðhaldast og 

þroskast. 
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3 Mótun tilraunaverkefnis 

Í þessu meistaraverkefni voru unnin fjögur tilraunaverkefni sem byggðu á 

þeim fræðum sem kynnt voru í fræðikafla hér á undan. Markmiðið með 

verkefnunum var að gefa kennurum verkfæri til að vinna að sjálfbærni-

menntun í leikskóla. Verkefnin eru þannig uppbyggð að kennarar geta lesið 

sig í gegnum kennsluleiðbeiningar sem koma fram í verkefninu og fylgt þeim 

í einu og öllu. Einnig gefst kennurum færi á að fylgja eftir áhuga barnanna 

og leyfa þeim að ráða ferðinni í sinni þekkingarleit allt eftir áhugasviði. Þá er 

það hlutverk kennarans að styðja við nám barnanna og hvetja þau áfram. 

Það er sá þáttur sem höfundar tilraunaverkefnanna telja hvað mikilvæg-

astan til að vekja áhuga barna og efla færni þeirra til að vera virk og sjá að 
þau geti haft áhrif og að hlustað sé á skoðanir þeirra. 

Í öllum tilraunaverkefnum var ævintýri um veruna Magga Moltu sem 

leggur inn efni hvers verkefnis og er nauðsynlegt að lesa hana í byrjun hvers 

verkefnis. Maggi Molta er vera sem kemur úr sjónum og skríður á land til að 

kanna hvort betra líf bíði hans þar. Leið Magga Moltu liggur í leikskóla og 

getur það verið hvaða leikskóli sem er, hvar sem er á landinu. Markmiðið 

með Magga Moltu er að vekja áhuga, gera efnið skemmtilegt og mun hann 

vera með börnunum í sinni þekkingarleit. 

Höfundur Magga Moltu er Unnar Geir Unnarsson sem í samvinnu við 

höfunda tilraunaverkefnis skrifaði einnig sögurnar sem fylgja tilrauna-

verkefnunum. Við gerð tilraunaverkefnanna voru höfundar með ákveðna 

þætti í huga: 

 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

 Sjálfbærnimenntun 

 Geta til aðgerða 

 Lýðræði 

En það eru þeir þættir sem kynntir hafa verið í köflunum hér að ofan.  

3.1 Innihald 

Tilraunaverkefnin sem voru prófuð byggja á þema. Í þessum 

tilraunaverkefnapakka var þemað umhverfið. Undir þemanu voru fjögur 

tilraunaverkefni sem voru prófuð í rannsókninni en það voru: 

Maggi Molta hver er það? (fylgiskjal A): Þar er veran Maggi Molta kynntur 
til sögunnar og hvaðan hann kemur. 
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Maggi Molta skoðar vatnið í leikskólanum (fylgiskjal B): Það fjallar um 

hvernig Maggi Molta vekur áhuga barnanna á umhverfi sínu, nýtingu vatns 
og ólíkum myndum þess. 

Maggi Molta fer á flakk (fylgiskjal C): Þar er fjallað um umgengni og virðingu 
fyrir umhverfinu, til dæmis hvað við skiljum eftir okkur og hvers vegna. 

Maggi Molta lítur til veðurs (fylgiskjal D): Í þessu verkefni er fjallað um 
veðrið og áhrif þess á umhverfið og okkur.  

Hvert og eitt verkefni var sett á spjald sem var plastað þannig að hægt væri 

að taka það með út.  

Uppbygging verkefnanna er eftirfarandi: 

 Hæfniviðmið – hvert og eitt verkefni hefur sín hæfniviðmið en þar 
koma fram þeir þættir sem börnin eiga að hafa öðlast eftir að hafa 
farið í gegnum verkefnið. Einnig þarf kennarinn að hafa hæfniviðmið 
verkefnisins í huga þegar unnið er með þau. 

 Undirbúningur – hvað er það sem leikskólakennarinn þarf að vera 
búinn að gera áður en vinnan með börnunum hefst. Í því getur falist 
að finna til bækur, efnivið eða afla sér upplýsinga á netinu. 

 Framkvæmd – leiðbeiningar til leikskólakennara um hvernig gott sé 
að haga skipulagi hópatímans. Þó bera að hafa í huga að ávallt skal 
lesa söguna og hlusta á hugmyndir barnanna og vera tilbúin að fara 
þá leið sem þau leggja til. Í þessum hluta er einnig komið með 
hugmyndir að úrvinnslu eða samantekt á því sem unnið hefur verið 
með. 

 Minnisatriði leikskólakennara – reitur þar sem leikskólakennarar 
geta skráð hjá sér atriði sem nýta á í hópatíma eða hugmyndir til 
þeirra sem eiga eftir að vinna með verkefnið. 

Þessir þættir eru settir fram í þessari röð með það í huga að þeir byggi 

ofan á þann sem á undan fer og kennarinn rakið sig í gegnum 
kennsluleiðbeingarnar. 

3.2 Flokkunarkerfi Bloom 

Við gerð umræðuspurninga í tilraunaverkefnum var stuðst við tvo af þremur 

flokkum í flokkunarkerfi Benjamin Bloom en það er þekkingarsvið og 

viðhorfa- og tilfinningasvið. Það var gert til að spurningarnar yrðu 

fjölbreyttar og sköpuðu umræður milli barna og leikskólakennara (fylgiskjal 

E). Hugmyndir Bloom tóku mið af því að hæfileikar manna skiptust í þrjú 

meginsvið það eru þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. Á 

þekkingarviði er miðað að þjálfun andlegra hæfileika, hugsun og rökvísi. 
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Viðhorfa- og tilfinningasvið stefnir að tilfinningalegum þroska og að skapa 

áhuga og jákvætt viðhorf. Þriðja sviðið er leiknisvið þar sem stuðlað er að 

líkamlegri færni. Hverju sviði er síðan skipt niður í nokkur þrep eða markmið 

eftir því hve flókin þau eru. Fyrst koma einföld markmið en síðan þau sem 

gera mestar kröfur til gildismats, hugsunar eða líkamslegs og andlegs þroska 
(Ingvar Sigurgeirsson, 2006, bls. 18–19).  

Þekkingarsvið Bloom skiptist í eftirfarandi sex þætti: 

1. Minni: á þessu stigi er tilgangur spurninga að kalla fram það sem 

börnin muna og að rifja upp staðreyndir, hugtök, skilgreiningar eða 

reglur. Spurningarnar byrja gjarna að spurnarorðunum hvað, hver, 

hvar og svo framvegis. 

2. Skilningur: spurningar á þessu stigi eiga að ná fram skilningi barna og 

getu til að þýða, bera saman og útskýra ákveðnar hugmyndir eða 

hugtök. 

3. Beiting: þessar tegundir spurninga hvetja til þess að þekking, reglur, 

hugtök og dæmi séu nýtt í nýjum aðstæðum. Þar sem þetta stig 

spurninga krefst bæði skilnings og beitingar er það talið hærra en 

skilingsstigið. 

4. Greining: er næsta stig í flokkunarkerfi Bloom en það krefst þess að 

beitt sé gagnrýnni hugsun á hugmyndir, fyrirbæri eða gögn. Færa 

þarf rök fyrir máli sínu, sjá mun á orsök og afleiðingu og geta útskýrt 

samhengi. 

5. Nýmyndun: á þessu stigi er farið fram á að þekking sé nýtt til að setja 

fram eigin hugmyndir, koma með nýjar tillögur eða lausnir. Það 

getur leitt af sér að farið er aðrar leiðir en vani er, ólíkar hugmyndir 

tengdar saman eða komið með hugmyndir að útbótum. 

6. Mat: síðasta og þýðingarmesta stigið í flokkunarkerfinu krefst þess 

að ólík viðhorf og gildismat séu metin. Það sem felst í því er til 

dæmis að geta útskýrt mismunandi viðhorf, borið þau saman og 

metið (Henning, 2008, bls. 18-21; Ingvar Sigurgeirsson, 2006, bls. 20-

23) 

Flokkar viðhorfa- og tilfinningasviðs er aftur á móti skipt í fimm þrep: 

1. Athygli og eftirtekt: á þessu þrepi taka nemendur eftir og veita því 

athygli sem er í kringum sig. 
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2. Svörun og þátttaka: nemendur fylgjast með, bregðast við, sýna vilja 

og eru virkir. 

3. Alúð og rækt: nemendur sýna áhuga sem er bæði virkur og 

langvarandi, leggja sig fram í verkefnum sínum ásamt því að deila 

með öðrum og bjóða sig fram í verkefni. 

4. Heildarsýn og ábyrgð: á þessu þrepi sýna nemendur og taka á sig 

ábyrgð sem og að sýna ábyrga afstöðu. 

5. Heildstætt gildismat: nemendur eru samkvæmir sjálfum sér bæði í 

viðhorfum og gerðum og hafa myndað sér ákveðin grundvallar-

viðhorf (Ingvar Sigurgeirsson, 2006, bls. 23). 

Hafa verður í huga að í þessu verkefni er verið að vinna með börnum á 
leikskólaaldri og því þarf að miða umræðuspurningar að því. 
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4 Rannsókn 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því rannsóknarferli sem unnið var eftir í 

tengslum við prófun á tilraunaverkefni. Sagt verður frá þátttakendum og 

hvernig þeir voru valdir. Gagnaöflun og greining þeirra verður útskýrð sem 

og siðferðileg atriði rannsóknar. 

4.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvort tilraunaverkefni 

sem snúa að sjálfbærnimenntun fjögurra til fimm ára barna hentuðu til 

fræðslu í leikskólum. Einnig hvort kennarar nýttu sér þær kennslu-

leiðbeiningar sem fylgdu verkefnunum. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunni með því að gera vettvangsathugun þegar verkefnin 

voru prófuð og taka viðtöl við kennara að prófun lokinni. 

Rannsóknarspurningar voru:  

 Hvernig reynist tilraunaverkefnið sem mótað var útfrá 

grunnþættinum sjálfbærni að mati kennara? 

 Hvers konar verklag og viðfangsefni stuðla að sjálfbærnimenntun í 

leikskóla? 

4.2 Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en markmið 

slíkra aðferða er að sýna fram á merkingu eða þýðingu einhvers fyrir 

ákveðinn hóp fólks í ákveðnu úrtaki. Í þessu tilfelli er það upplifun 

kennarans á fyrirlögn tilraunaverkefnis. 

Eins og nafnið felur í sér er eigindlegum rannsakendum umhugað um 

gæði þeirra gagna sem safnað er fremur en magnið. Þeir vilja frekar öðlast 

skilning á því hvernig þátttakendur skilja og skynja viðfangsefnið fremur en 

að rannsaka viðfangsefnið sjálft (MacNaughton, Rolfe, Siraj-Blatcford, 2010, 

bls. 59). Það sem einkennir einnig eigindlegar aðferðir er að þær fara oftar 

en ekki fram á vettvangi og í hinu daglega lífi, en ekki inni á tilraunastofu 

(MacNaughton, Rolfe, Siraj-Blatcford, 2010, bls. 68). Í eigindlegum 

rannsóknum eru gjarnan notuð viðtöl við gagnaöflun en þau geta verið 

opin, djúp, óstöðluð eða hálfopin (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

 



 

44 

 

4.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notað markmiðsúrtak en það gengur út á það að 

þátttakendur eru valdir með markmið rannsóknarinnar í huga (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). Við val á skóla voru 

nokkrir þættir sem höfðu áhrif til dæmis ákvað rannsakandi að gera 

rannsóknina ekki í því sveitarfélagi sem hann bæði býr og starfar í vegna 

samvinnu og tengsla við aðra leikskóla í sveitarfélaginu. Því var leitað til 

forsvarsmanna leikskólamála í því sveitarfélagi sem næst var og fékk 

rannsakandi þar uppgefna nokkra skóla sem hann hafði samband við. Þar 

kom jákvætt svar frá tveimur leikskólum sem voru tilbúnir til samstarfs. Í 

báðum leikskólunum voru það deildarstjórar elstu deildanna sem tóku þátt í 

rannsókninni ásamt einum kennara á deildinni og þeirra barnahóp. Á 

leikskólanum Læk var deildarstjórinn menntaður grunnsskólakennari og var 

í meistaranámi. Kennarinn sem einnig tók þátt í tilraunaverkefni var að ljúka 

meistaranámi í leikskólakennarafræðum. Þessir aðilar voru einu starfsmenn 

deildarinnar og tóku því öll börn deildarinnar þátt í tilraunaverkefninu og 

voru öll á síðasta árinu í leikskóla.   

Á Mýri var deildarstjórinn menntaður leikskólakennari. Hann valdi síðan 

þann aðila á sinni deild sem hafði forsendur til að vinna verkefnið. Það var 

leiðbeinandi á deildinni sem var einnig með fjögurra til fimm ára börn í 

sínum hóp, leiðbeinandinn þekkti börnin vel og var tilbúinn að prófa 

tilraunaverkefnið. 

Vegna trúnaðar við þátttakendur verður einungis gert gróflega grein fyrir 

þeim leikskólum sem prófunin fór fram í. Leikskólinn Lækur er staðsettur á 

höfuðborgarsvæðinu og er fjögurra deilda skóli með um það bil 80 börnum 

og 25 starfsmönnum. Leikskólinn Mýri er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu 

og er fjögurra deilda skóli með um það bil 90 börnum og 31 starfsmanni. 

Leikskólarnir hafa báðir nýlokið endurskoðun á námskrá leikskólanna og var 

það gert í kjölfar breytinga á aðalnámskrár 2011. Í endurskoðuðum 

námskrám kemur meðal annars fram að unnið sé með grunnþætti 

menntunar jafnframt er listað upp á hvaða hátt skólinn vinni með þá þætti í 

sínu daglega starfi.  

4.4 Rannsóknaraðferð 

Gerð var vettvangsathugun en hún gekk út á það að rannsóknarefnið var 

skoðað í sínu umhverfi sem var í þessu tilfelli leikskólarnir. Skráning fór fram 

á því sem fram fór sem og samskiptum um leið og þau áttu sér stað. Í 

þessari rannsókn fór athugandi á vettvang með óskrifað blað og skráði niður 

það sem fyrir augu og eyru bar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 
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2013, bls. 354). Með því að fylgjast með á vettvangi gat rannsakandi fylgst 

með fyrirlögn kennarans, viðbrögðum hans, orðanotkun og vinnulagi. 

Einnig voru tekin einstaklingsviðtöl við kennara að lokinni 

vettvangsathugun en rannsakandi taldi að viðtöl myndu verða öflugasta 

gangnasöfnunaraðferðin í þessari rannsókn ásamt vettvangsathugun. Viðtöl 

henta mjög vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar verið er að skoða reynslu 

fólks. Í þessu tilfelli var það reynsla kennara af námsefni sem verið var að 

prófa. Eigindleg einstaklingsviðtöl einkennast af samræðum þar sem 

rannsakandinn hefur ákveðið umræðuefnið en leggur sig jafnframt fram um 

að mæta viðmælenda sínum á jafnréttisgrundvelli. Leitast var við að 

umfjöllunin um viðfangsefnið næði ákveðinni dýpt og það skoðað frá ólíkum 

áttum til að fá fjölbreytni í svörin. Aðstæður og viðfangsefni rannsókna geta 

haft áhrif á það hvernig viðtöl sem tekin eru þróast. Þar af leiðandi geta 

viðtölin verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars þó verið sé að 

fjalla um sama viðfangsefnið. Eigindleg viðtöl geta orðið mjög persónuleg og 

geta þátttakendur verið óskýrir, mótsagnir komið fram og fleira sem hefur 

áhrif á úrvinnslu gagna. Þessa þætti er þó nauðsynlegt að hafa í huga þegar 

úrvinnsla hefst (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–144).  

Í viðtalinu var stuðst við opin viðtalsramma sem gerir rannsakanda það 

kleift að stýra viðtalinu (fylgiskjal F) . Viðtalið hófst á upphafsspurningu sem 

var um leið aðalspurning og fól í sér tilgang viðtalsins síðan komu 

efnisspurningar um viðfangsefnið. Einnig voru spurningar sem fylgja eftir 

efnisspurningum og var tilgangur þeirra að fá fram ítarlegri upplýsingar 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 146). Viðtalið var hljóðritað og síðar afritað í 
texta. 

4.5 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór öll fram í þeim leikskólum sem kennararnir starfa. Notast við 

vettvangsathugun en það er rannsóknaraðferð þar fylgst er með 

þátttakendum í sínu umhverfi þar sem þeir finna sig örugga.  

Í vettvangsathugun er fylgst með atburðum og þeim samskiptum sem 

fram fara og það allt skráð niður (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 354). Í þeirri rannsókn sem fjallað er um hér fór vettvangsathugun 

fram inni í þeim rýmum sem kennarinn er að vinna að öllu jöfnu. Jafnframt 

voru tekin viðtöl við kennarana að lokinni prófun allra verkefna. 

Viðtalsramminn var opinn en þó var farið eftir ákveðnum ramma sem unnin 

var með tilliti til rannsóknarspurninga þótt í huga hafi verið haft að viðtöl 

geta verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls.143–145). Viðtölin við kennarana voru hljóðrituð og tók hvert 
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viðtal um það bil 10 mínútur. Því næst voru gögnin afrituð ítarlega í texta. 

Þegar afritun var lokið hófst hin eiginlega úrvinnsla og túlkun gagna. 
Hlutleysis var gætt af fremsta megni við afritun gagna. 

4.6 Greining gagna 

Við greiningu gagna í rannsókninni var stuðst við þemagreiningu en hún er 

gjarnan notuð í eigindlegum rannsóknum. Þemagreining gengur út á að 

skilgreina og sjá ákveðin mynstur eða endurtekningu á gögnum. Það leiðir af 

sér að gögnin verða skipulögð og markvissar niðurstöður fást.  

Eitt af því sem einkennir þemagreiningu er að þemað er ekki ákveðið 

fyrirfram heldur er leitað að því við skoðun gagna. Til að ákveða  þemað 

þarf að hafa í huga að það passi við rannsóknarspurninguna og þær 

spurningar sem koma fyrir í viðtalsramma en engar reglur eru til um hvað 

ákveðið atriði þarf að koma oft fram til að teljast þema. Við þemagreiningu 
er stuðst við sex stig sem farið er í gegnum:  

 Rannsakandi kynnir sér gögnin vandlega og skráir hjá sér hugmyndir. 

 Rannsakandi skráir hjá sér á kerfisbundinn hátt áhugaverða þætti í 
gögnum sínum og flokkar saman það sem á við hvern þátt. 

 Leitað eftir þemum í gögnum sem eru því næst flokkuð eftir þemum. 

 Farið er yfir þemun og þau endurskoðuð eða jafnvel sett upp í 
hugarkort. 

 Þemun eru því næst skilgreind og nefnd. Áfram er unnið að 
greiningu gagna til að sannreyna þemun. Greiningin skoðuð með það 
í huga hvað þau eru að segja og samhengi þeirra. 

 Útbúin skýrsla þar sem fram kemur meðal annars lokagreining á 
völdum gögnum. 

Ef fylgt er eftir skrefunum sex ætti rannsakandi að vera komin með gögn 

sem eru aðgengileg og auðvelda þá vinnu sem á eftir kemur (Braun og 
Clarke, 2006, bls. 79–94). 

4.7 Siðferðileg atriði 

Þegar unnið er að eigindlegri rannsókn þarf að huga vel að trúnaði við 

þátttakendur og gæta hagsmuna þeirra. Þar af leiðandi verða nöfn 
þátttakenda og leikskólans ekki rétt í ritgerðinni. 

Þegar hugað er að siðferði rannsókna þarf að hafa í huga ákveðna þætti 

er snúa að virðingu í samskiptum við þá sem eru þátttakendur í 

rannsókninni. Þegar vísað er í siðfræði rannsókna er gjarnan stuðst við 
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fjórar höfuðreglur þær eru: (i) sjálfræðisreglan en hún snýr að því að 

rannsakandi komi fram við þátttakendur rannsóknarinnar af virðingu. Því 

þarf að fá upplýst samþykki frá þátttakendum þar sem þeir gera sér grein 

fyrir því í hverju þátttaka þeirra felst. Eins ber rannsakanda að gera 

þátttakendum það ljóst að þeir hafi heimild til að hætta þátttöku hvenær 

sem er. Í þessari rannsókn var það gert með því að rætt var við 

þátttakendur og útskýrt fyrir þeim hvað fælist í rannsókninni. Eins 

undirrituðu þeir samþykki fyrir þátttöku sinni en þar kom fram að þeim væri 

heimilt að hætta þátttöku hvenær sem væri. (ii) Næst kemur 

skaðleysisreglan en eins og felst í orðinu snýr hún að því að þátttakendur 

verði ekki fyrir skaða á meðan á rannsókn stendur. (iii) Velgjörðarreglan 

tryggir að rannsókn er ekki gerð nema hún hafi tilgang og komi að notum 

fyrir einhverja aðra en rannsakandann sjálfan. Niðurstöður rannsóknar 

munu verða nýttar til þess að útbúa fleiri verkefni um Magga Moltu. (iv) 

Réttlætisreglan snýst um dreifingu gæða og að það fái allir notið góðs af 

útkomu rannsóknarinnar. En það gert með því að kynna Magga Moltu fyrir 

öðrum leikskólum og niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar þeim 
leikskólum sem tóku þátt í henni. 

Þessar fjórar reglur eða fjögur atriði virðing, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti liggja að baki þeim siðareglum sem gilda í vísindarannsóknum. Það 

er þó ekki allir á eitt sáttir um það hver þeirra er mikilvægust en almennt er 

talið að skaðleysisreglan sé sú sem ávalt skal virða (Sigurður Kristinsson, 
2013, bls. 74–75). 

Í þeirri rannsókn sem fjallað er um hér var þess gætt að fá upplýst 

samþykki allra þátttakenda. Fengið var samþykki hjá sviðsstjóra skóla-

skrifstofu sveitarfélagsins (fylgiskjal G), leikskólastjóra viðkomandi skóla 

(fylgiskjal H) einnig skrifuðu þeir kennarar sem tóku þátt undir samþykki 

(fylgiskjal I) og var foreldrum barna í leikskólanum kynnt verkefnið (fylgiskjal 

J).  

Samkvæmt reglugerðum nr. 698/2004 var rannsóknin tilkynnt til 

persónuverndar númer tilkynningar er S7278/2015 um vinnslu 
persónuupplýsinga. .
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5 Niðurstöður  

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en gögn þessarar 

rannsóknar felast bæði í vettvangsnótum rannsakanda og viðtölum við 

þátttakendur.  

Fyrst er gerð grein fyrir hvernig tuskudýrið Maggi Molta nýttist við 

fyrirlögn verkefna, þá er sjónum beint að leiðbeiningum og framsetningu 

þeirra, þá að undirbúningi þátttakenda og hvernig þeir notuðu 

leiðbeiningarnar. Einnig fjalla þær um sýn þátttakenda og rannsakanda á 

upplifun barnanna á að vinna verkefnin í hópatímunum. Hvað gekk vel og 

hvað var það sem þyrfti að endurskoða í tengslum við kennsluleiðbeiningar 

og upplýsingar sem ætlaðar eru kennurum. Að lokum er gerð grein fyrir 

skilningi þátttakenda á hugtakinu sjálfbærni, einum af sex grunnþáttum 
menntunar í íslenskri aðalnámskrá frá 2011. 

5.1 Maggi Molta 

Í viðtölum við þátttakendur voru þeir spurðir um tuskudýrið Magga Moltu 

og hvort þeir teldu nóg að hafa Magga Moltu á mynd frekar en tuskudýr 
sem hægt væri að handfjatla.  

Allir viðmælendur töldu að það væri skemmtilegra og áþreifanlegra fyrir 

börnin að hafa hann í formi tuskudýrs frekar en mynd á blaði og sagði einn 

þeirra: „ég held að það væri langsterkast að hafa bangsann með það er 

svona mín upplifun“. Í vettvangsnótum rannsakanda kemur fram að í 

hópatímum var Maggi Molta best nýttur í fyrsta tilraunaverkefninu þar sem 

hann er kynntur til sögunnar. Þá sýndu þátttakendur börnunum Magga 

Moltu, sögðu frá honum og börnin fengu að skoða hann og handfjatla. Við 

það spunnust miklar umræður sem vörpuðu ljósi á upplifun þeirra af Magga 

Moltu. Börnin ræddu um hvað væri í maganum á honum og hvernig það 

hefði komist þangað, hvort hann væri líkur einhverju sjávardýri og hvernig 

væri að búa í sjónum. Þegar þau fengu tuskudýrið í hendur knúsuðu þau 

hann, sögðu að hann væri vinur sinn og leyfðu honum að vera með í 
verkefnavinnu. 

Notkun leiðbeininganna var með ýmsu móti þegar verkefnin voru 

prófuð. Í vettvangsnótum kemur fram að tveir þátttakendur fóru ítarlega 

eftir leiðbeiningum tilraunaverkefnisins og buðu börnunum að teikna 

Magga Moltu og í kjölfarið æfðu nokkur þeirra sig í að skrifa nafnið hans. 



 

50 

 

Aðrir notuðu leiðbeiningarnar minna og nýttu sér til dæmis aldrei 

úrvinnsluhluta verkefnanna. 

Upplifun barnanna virtist almennt jákvæð og þau höfðu gaman að því að 

hafa Magga Moltu í heimsókn. Einn kennarinn nefndi hve gott hefði verið 

að hafa hann sýnilegan á milli hópatíma: „... hann var alltaf með mér og 

hafði hann sýnilegan, setti  hann á töfluna milli verkefna og þau voru öll að 

benda á hann, líka hin sem voru ekki með spurðu um hann“. Það kom þó 

fyrir að það gleymdist að taka hann með í hópatímann eða gleymdist í 

fataklefa eftir útiveru og engin tók eftir því . 

Af vettvangsnótum og viðtölum má þannig sjá að Maggi Molta hélt 

athygli barnanna í verkefnavinnunni og fyrir tilstilli þess að Maggi Molta var 

sýnilegur og/eða áþreifanlegur tengist hann námi þeirra sem mikið fór fram 
í gegnum leikinn.  

5.2 Framsetning leiðbeininga 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir voru ánægðir með 

framsetningu kennsluleiðbeininga. Einn þátttakandi nefndi að framsetning 

þeirra væri aðgengileg og krefðust ekki mikils undirbúnings.  

... en ég sé svo fyrir mér ef ég væri að taka þetta fyrir aftur þá 

myndi ég setja þetta upp nær svona söguramma í 

grunnskólanum, að setja þetta kannski upp á stór blað þar sem 

maður myndi setja upp allar myndirnar af MM og hugarkortin.  

Þessum þátttakanda fannst verkefnin auðveldlega uppsett því fyrst sé 

byrjað er á kveikjunni (eða innlögninni) sem er sagan sem lesin er upp og 

síðan kemur allt í röð. En hann sá þó fyrir sér að ef hann væri að gera þetta 

aftur myndi hann prófa að vinna verkefnin líkt og gert er í sögurammanum 

eða söguaðferðinni. En það er kennsluaðferð sem byggir á þema vinnu þar 

sem unnið er með sögu sem er grunnurinn að þemavinnu. Með umræðum 

og rannsóknarvinnu er mótað sögusvið, persónur skapaðar og umhverfi 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 152).  

Einn þátttakandi tiltók að gott hefði verið að hafa hæfniviðmið með 

hverju verkefni til hliðsjónar svo skýrara væri hvað börnin eigi að geta þegar 
vinnunni væri lokið, líkt og aðalnámskrá frá 2011 er framsett. 

Í hnotskurn má af viðtölunum dæma að viðmælendur voru ánægðir með 

framsetningu kennsluleiðbeininganna. Því má segja að markmiðið um að 

einföld framsetning myndi einfalda undirbúning kennara hefði náðst, en 
hins vegar komu gagnlegar ábendingar um hvernig mætti þróa þær betur.  
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5.3 Undirbúningur þátttakenda 

Þegar sjónum var beint að því hvernig þátttakendur virtust hafa undirbúið 

sig fyrir vinnuna með börnunum og bakgrunni þeirra kom fram munur sem 
bæði birtist í viðtölunum og vettvangsnótum rannsakanda.  

Samkvæmt leiðbeiningum tilraunaverkefnanna átti undirbúningur 

þátttakenda að felast í því að lesa yfir kennsluleiðbeiningar, leita að bókum 

og vefsíðum sem taldar voru upp og eiga sem styðja við verkefnin. Þegar 

skoðaðar voru vettvangsnótur virtust báðir þátttakendur á Læk hafa varið 

sérstökum tíma til að undirbúa sig fyrir vinnuna með börnunum. Þeir voru 

búnir að taka til það sem nota þurfti í verkefnunum eins og bækur, blöð, 

penna og liti, t.d. til að teikna Magga Moltu. Einnig var búið að finna til poka 
og hanska fyrir ruslaverkefni. 

Hinir tveir þátttakendurnir, þeir sem voru á Mýri, virtust minna 

undirbúnir. Í fyrsta verkefninu var annar þeirra ekki búinn að lesa verkefnið 

yfir og þekkti ekki uppbyggingu þess. Það kom í ljós þegar fylgst var með 

vinnu hans, en til dæmis leitaði hann til rannsakanda og spurði hvort það 

ætti að lesa söguna fyrir börnin. Einnig varð að fresta fyrirlögn 

vatnsverkefnis vegna þess að þátttakandinn var að undirbúa sig sama 

morgun og átti að leggja það fyrir og sá þá að hann hefði átt að vera búinn 

að frysta vatn. Í seinna skiptið var þessi þátttakandi betur undirbúinn. Búið 

var að frysta vatn, taka til bækur, finna myndir og vefsíður í spjaldtölvu. 

Þessi þátttakandi talaði svo um það í lok fyrirlagnar að hann hefði viljað vera 

betur undirbúinn og hafa sýnt meiri fyrirhyggju. Hinn þátttakandinn á Mýri 

las leiðbeiningarnar með fyrsta verkefninu yfir 15 mínútum fyrir fyrirlögn. 

Hann hafði verið veikur deginum áður sem getur skýrt lítinn undirbúning. 

Ekki var búið að taka til bækur eða annað efni sem þurfti og virtist hann 

hafa litla yfirsýn yfir ferlið sem var framundan. Í vettvangsnótum kom m. a. 

fram að hann stóð upp í miðjum tíma eftir umræður við börnin og sótti blað 

og penna til að skrifa niður svör barnanna og þurfti því að endurtaka 

umræðurnar sem höfðu farið fram. Þessi þátttakandi nefndi síðan eftir 
stundina að hann hefði verið illa undirbúinn og fannst það óþægilegt. 

Nokkur munur birtist í vinnu þessara tveggja hópa. Bæði í tengslum við 

undirbúning vinnunnar með börnunum og í framkvæmdinni, það er að segja 

á meðan vinnunni með börnunum stóð. Bakgrunnur þessara tveggja hópa 
er einnig ólíkur.  

Við Læk voru tveir þátttakendur í rannsókninni annar þeirra var 

grunnskólakennari, með B.Ed.-próf, og í meistaranámi í stjórnun 

menntastofnunna hinn er meistaranemi í leikskólakennarafræðum. 

Vinnubrögð grunnskólakennarans einkennast af því að hann er styðjandi og 
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áhugasamur í þekkingarleit barnanna með því að hvetja börnin til umræðna 

með spurningum sínum og hlustaði á skoðanir þeirra. Kennarinn notaði 

bækur og leyfði börnum að hafa áhrif á ýmsar ákvarðanir, til dæmis hvar 

átti að týna rusl og hvar þau vildu teikna. Einnig virtist grunnskólakennarinn 

lesa vel í aðstæður á meðan á framkvæmdinni stóð, hann stoppaði 

umræður og bókaskoðunina þegar áhuginn fór minnkandi og fór í annað 

verkefni sem fólst í því að teikna mynd af Magga Moltu. Hann sá möguleika 

í áframhaldandi vinnu með tilraunaverkefnin til dæmis sem söguramma eins 
og kom fram hér að ofan.  

Í vettvangsnótum kom fram að meistaraneminn virtist vera áhugasamur 

í vinnu sinni með börnum, hann var hvetjandi og tók þátt í umræðum 

barnanna og fræddi þau í gegnum umræðurnar. Hann hvatti börnin til 

umhugsunar með spurningum eins og „hvað ætli sé hægt að breyta þessu 

í?“ þegar verið er að flokka rusl. Meistaraneminn notaði einnig bækur og 

myndir til að fræða börnin. Hann virtist vera afslappaður í starfi sínu með 

börnunum, sat hann með börnunum á gólfinu og gaf þannig börnunum 

tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum. Hann las í aðstæður og stoppaði 

rusla flokknum þegar úthald barnanna var búið og gaf þeim ávexti. Hann sá 
tilgang einnig með tilraunaverkefninu :  

... þetta er eitthvað svona sem við höfum til dæmis hér verið 

með í huganum en ekki komið í framkvæmd. Þú veist því við 

þurfum eitthvað verkfæri til að gera börnunum grein fyrir því af 

hverju við erum að slökkva ljósið, af hverju við erum að týna 

ruslið, þú veist ... þetta er eitthvað sem okkur hefur vantað að 

fá eitthvað svona verkefni til að koma börnunum í skilning um 

af hverju við erum að gera þetta 

Á Mýri voru einnig tveir þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni, 

annars vegar leiðbeinandi með stutta starfsreynslu í leikskóla og hins vegar 

leikskólakennari með B.Ed. próf. Leikskólakennarinn talaði um það að hann 

hefði viljað hafa lengri undirbúning og það hefðu verið mikil veikindi þessa 

daga sem rannsóknin stóð yfir. Í vettvangsnótum kemur fram að 

leikskólakennarinn var illa undirbúinn sérstaklega í fyrri verkefnunum en 

betur gekk í þeim seinni. Hann fór í gegnum umræðupunktana með 

börnunum en þær urðu frekar að spurningum sem börnin svöruðu. Hins 

vegar gætti hann þess að allir fengu tækifæri til að svara. 

Leiðbeinandinn var mjög áhugasamur um verkefnin og hvernig þau væru 

uppsett. Aðspurður sagðist hann alveg geta hugsað sér að hafa svona 
verkefna til að vinna með.  
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Já, ég held það mér finnst gott að hafa svona ... ég er ekki 

leikskólakennari eða neitt [og] því finnst mér gott að hafa 

eitthvað svona frekar en að vera eitthvað sjálf, ... að koma með 

einhverjar hugmyndir sem eru kannski glataðar. 

Í vettvangsnótum kom fram að leiðbeinandinn virtist vera óöruggur í 

fyrirlögn verkefnanna, til dæmis byrjaði hann að lesa söguna án þess að 

börnin væru tilbúin til að hlusta í fyrsta verkefninu. Litlar umræður fóru 

fram og voru börnin leidd áfram af leiðbeinandum sem notaði spurningar til 

að fá „rétt“ svör. Hann hélt athygli barnanna stutta tíma í senn og hætti 

frekar í verkefninu en að fara í aðra liði þess og virtist því ekki ná að fanga 
athygli barnanna og áhuga.  

 

5.4 Notkun leiðbeininga 

Þegar rýnt var í hvernig leiðbeiningar voru notaðar kom í ljós að 

þátttakendur skiptust í tvo hópa.  

Í vettvangsnótum kom fram að kennararnir á Læk virtust geta nýtt sér 

leiðbeingingarnar vel, það er að segja þeir fóru í gegnum alla liði 

leiðbeininganna og lásu söguna, fór í umræðurnar, í gegnum liðinn „næstu 

skref“ og síðan úrvinnsluhlutann. Þessi síðasti hluti leiðbeininganna er 

aðeins misjafn eftir verkefnum til dæmis falist í að gera hugakort eða teikna 

mynd. Kennararnir á Læk voru einnig vel undirbúnir og höfðu fundið til 

bæði bækur og annað sem við átti. Í viðtölum kom fram hjá kennurunum að 

þeim fyndist leiðbeiningarnar skýrar og gott væri að fylgja þeim lið fyrir lið. 

Allir þátttakendur höfðu fengið leiðsögn frá rannsakanda um að vera 

óhræddir við að nýta sér hugmyndir barnanna og grípa tækifærið ef þau 

opnuðu umræðu. Það gerðu þessir tveir kennarar til dæmis þegar börnin 

sýndu fiskverkun áhuga og þegar verið var að fjalla um það hvaðan Maggi 

Molta kom. Í vettvangsnótum kemur fram að á Læk virtust þátttakendur 

vanir því að fara með barnahópinn í hópatíma þar sem kennari er að vinna 
að ákveðnu verkefni með litlum hóp barna. 

Í vettvangsnótum frá Mýri kom fram að þátttakendur þar nýttu sér 

leiðbeiningarnar lítið í þessari prófun. Þeir voru mjög lítið undirbúnir og 

fylgdu leiðbeiningunum síður en þátttakendurnir á Læk. Á Mýri höfðu 

þátttakendur ekki öll gögn við höndina í upphafi, en lásu söguna um Magga 

Moltu eins og gert er ráð fyrir. Þeir fylgdu liðnum um umræður að einhverju 

leyti og hluta af liðnum um næstu skref en nýttu aldrei upplýsingarnar sem 
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fram komu undir liðnum úrvinnslu. Þessir þátttakendur gripu sjaldan 

tækifærið þegar börnin komu með hugmyndir eða opnuðu umræður.  

Þegar litið er vettvangsnótur og viðtöl kemur fram munur á vinnu-

brögðum þátttakenda í þessum tveimur skólum, bæði eftir því hvernig þeir 

nýttu sér kennsluleiðbeiningarnar og hvernig þeir undirbjuggu sig fyrir 

vinnuna með börnunum. Það varð einnig sýnilegt á því hvernig þeim gekk 
að leggja fyrir tilraunaverkefnin fyrir. 

5.5 Sýn þátttakenda á upplifun barnanna 

Í viðtölum kom fram að þátttakendurnir á Læk upplifðu að börnin hefðu 

verið spennt fyrir Magga Moltu og að vinna tilraunaverkefnin. Til dæmis 

vaknaði mikill áhugi á sjónum hjá einum barnahópnum. En á Mýri upplifðu 

þátttakendurnir að hóparnir hefðu verið erfiðir og töldu þeir ástæðuna vera 

aldur barnanna en báðir voru með 4–5 ára börn.  

Mér fannst þessi aldur það vantaði soldið upp á áhugann en já 

mér fannst krakkarnir hefðu mátt vera eldri ég held að það 

hefði verið auðveldara því þau voru soldið fljót að missa 

dampinn í þessu það var svona mín upplifun.  

Þátttakandi nefndi aldur barnahópsins og að þau sem eldri voru á deildinni 

en voru ekki með í rannsókninni sýndi meiri áhuga þegar hann var aðeins að 

segja þeim frá. „Mér fannst þau frekar spenntari en heldur en hin, kannski 

líka bara barnahópurinn  svo er það það“. 

Þegar skoðaðar eru vettvangsnótur þá kemur í ljós að börnin í öllum 

hópum virtust áhugasöm og spennt yfir því að kynnast Magga Moltu og 

ævintýrum hans. Einn hópurinn bað til dæmis um að sagan yrði lesin aftur. 

Börnin spurðu út í Magga Moltu, útlit hans og biðu spennt eftir því að fá að 

knúsa hann. Þau voru dugleg að koma með hugmyndir til að setja inn á 
hugarkort og tóku virkan þátt í umræðum.  

Sýn þátttakenda á upplifun barnanna virtist vera jákvæð, börnin sýndu 
efninu áhuga og tóku þátt.  

 

5.6 Reynslan af prófun verkefnanna 

Við gerð kennsluleiðbeininga líkt og þeirra sem útbúin voru hér í tengslum 

við þessa rannsókn þarf að huga að mörgum þáttum. Í bæði 
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vettvangsnótum og viðtölum við þátttakendur komu fram atriði sem bæði 

gengu vel og önnur sem þarf að huga betur að. 

5.6.1 Hvað gekk vel 

Nefnt var í viðtölum að með Magga Moltu og verkefnum honum tengdum 

yrði umhverfismennt og umræða um umhverfismál markvissari því þá hefðu 

þátttakendur eitthvað í höndunum til vinna með. Í þessu samhengi var 

nefnt að með því að Maggi Molta sé að velta fyrir sér þáttum eins og 

orkunotkun yrði efnið áhugaverðara og áhrifaríkara. Annar þátttakandi 

nefndi að hann teldi að verkefnin um Magga Moltu nýttust betur í 

leikskólum þar sem unnið væri með Grænfánann, því þá væru bæði 
kennarar og börn meðvitaðri um umhverfisvernd. 

Þátttakendur gátu vel hugsað sér að vinna áfram með Magga Moltu og 

verkefni tengd honum. Einn var sérstaklega áhugasamur og sagði að honum 

finndist þetta „bara mjög áhugavert verkefni algjör snilld og hlakka bara til 

að fá þetta verkefni í hendurnar og fara að vinna með þetta markvisst 

hérna“ (í leikskólanum). Einnig sagði hann að vonandi yrðu fleiri verkefni og 
að hægt yrði að nálgast þau í framtíðinni.  

5.6.2 Hvað þarf að endurskoða 

Við fyrirlögn tilraunaverkefna komu fram nokkur atriði sem nýta má til að 

bæta framsetningu verkefnanna og kennsluleiðbeiningarnar.  

Skýrt kom fram að gott hefði verið að hafa upplýsingar um hvernig mætti 

styrkja hópatímann, til dæmis með skýru upphafi og hvernig ætti að hafa 

greinilegan endi á stundinni. Í fyrsta verkefninu væri hægt að semja lag um 

Magga Moltu sem væri sungið í upphafi og lok hópatíma. Í vettvangsnótum 

kom einnig fram að vel kom út þegar þátttakendur byrjuðu hópatímann á 

því að rifja upp hvað var gert síðast þegar unnið var með Magga Moltu. Slíka 

upprifjun frá síðasta tíma þyrfti að setja inn í leiðbeiningarnar. Eins hefði 

mátt breyta kennsluleiðbeiningum í fyrsta verkefninu þannig að börnin 

fengju að skoða Magga Moltu á óformlegum nótum áður er þau fengju að 

„hitta hann“ í fyrstu sögunni. Það hafði einn þátttakendanna gert og það 

reyndist vel.  

Sögurnar í upphafi hvers verkefnis eru nokkuð stuttar. Fram kemur í 

vettvangsnótum að rannsakandi velti því fyrir sér hvort þær mættu vera 

lengri, en nokkrum sinnum kom líka fyrir að börnin vildu heyra meira, og 

jafnvel að heyra sögukornið aftur.  
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Í vettvangsnótum kom líka fram að hugsanlega væri gagnlegt að hafa 

nokkra viðauka með til dæmis útskýringum á þekkingarvefjum, hver 

hugsunin er á bak við verkefnin (hugmyndafræðinni), hvernig kennarar geta 

unnið með þau og leiðbeiningar á annan hátt en kynnt er í leiðbeiningunum 

sjálfum og almennar leiðbeiningar hvernig gott sé að bera sig að í 

umræðum með ungum börnum. Einnig væri gagnlegt að vera með 

hugmyndir sem ýta enn betur undir lýðræðisleg vinnubrögð og styrkja þá 

þætti við verkefnunum Þá mættu vera viðbótarhugmyndir um hvernig 
mætti nýta Magga Moltu í starfi leikskólans í öðru samhengi.  

 

Í vettvangsnótunum kom einnig fram að gera hefði mátt 

umræðupunktana í kennsluleiðbeiningunum afmarkaðri og hugsa þá út frá 

einu til tveimur atriðum í senn frekar en vera með umræður um marga 

þætti hverju sinni. Þá gæti verið gagnlegt að hafa orðskýringar fyrir neðan 

sögunar sem gætu nýst þeim sem leggja verkefnin fyrir þar, en í slíkum 

orðskýringum væru útskýrð orð úr sögunni sem ekki eru algeng í daglegu 

tali eða þykja líkleg til að vera í orðaforða barna á þessum aldri. Þá kæmi 

líka til greina að vera með stutta fróðleiksmola tengdum sögunni í 

leiðbeiningunum. Með þessum viðbótum yrðu kennsluleiðbeingarnar 

aðgengilegri fyrir þá sem þær nota og styddu betur við kennsluna. 

 

5.6.3 Skilningur kennara á sjálfbærni 

Í viðtölum voru þátttakendur spurðir hver væri skilningur þeirra á hugtakinu 

sjálfbærni. Svör þeirra voru misjöfn og virðast endurspegla undirbúning og 

bakgrunn þátttakenda.  

Þátttakendur á Læk virtust skilja hugtakið sjálfbærni í anda aðalnámskrár 

frá 2011 og áherslu Sameinuðu þjóðanna, sem fela í sér að nálgast 

viðfangsefni út frá þróun samfélags í samspili umhverfis, félagslegra þátta 

og efnahags. Þó var áherslan á umhverfisþáttinn sterkari en á þá félagslegu 

og efnahaglegu. Í viðtölum nefndu þátttakendur á Læk orkunotkun 

sérstaklega með áherslu á að eyða ekki meiri orku en nauðsynlegt er, til 

dæmis með því að slökkva ljós sem ekki eru í notkun. Þá kom fram áhersla á 

sköpun og að skapa eitthvað sem við getum notað áfram. Þátttakendur á 

Læk sögðu einnig að endurvinnsla væri hluti af sjálfbærni og nefndu 

mikilvægi þess að fara vel með hlutina í stað þess að kaupa nýtt og að 

henda. Þeir sögðu hugtakið sjálfbærni einnig fela í sér að vera sjálfstæður og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þessir þátttakendur voru einnig meðvitaðir um 
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áhersluna í námskrá leikskólans en þar er fjallað um grunnþáttinn sjálfbærni 

og hvernig hann birtist í starfi leikskólans. 

Þátttakendur á Mýri höfðu ekki eins skýra sýn á hvað hugtakið sjálfbærni 

felur í sér en nefndu þó að það tengdist því að huga að umhverfinu og 

ósonlaginu og jörðinni og því að börnin leiddu hugann að þessum þáttum. 

Þá sögðust þeir ekki þekkja hvort grunnþátturinn sjálfbærni væri hluti af 

námskrá leikskólans sem þeir störfuðu í. Þetta vakti athygli rannsakanda því 

í námskrá þessa leikskóla kemur fram, eins og á hinum skólanum, að unnið 

væri með grunnþáttinn sjálfbærni á leikskólanum og að allir starfsmenn 
skólans hefðu komið að gerð námskrárinnar. 

 

5.7 Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á tilraunaverkefnunum um Magga Moltu 

benda til þess að almenn ánægja hafi verið með tuskudýrið Magga Moltu og 

virtust börnin áhugasöm um að fræðast um hann og með honum. Hann 

náði að halda athygli barnanna í báðum leikskólunum sem þátt tóku í 

prófuninni og voru sammála um að hann kæmi að góðum notum við 
fyrirlögn og gerði þau skemmtilegri og áþreifanlegri fyrir börnin.  

Þátttakendum þótti framsetning verkefnanna aðgengileg og voru þeir 

ánægðir með það hvað þau krefðust lítils undirbúnings sem var eitt af 

markmiðum kennsluefnisins. Undirbúningur þátttakenda eins og 

bakgrunnur, menntun og reynsla var ólík og birtist í því hvernig 
þátttakendur nýttu sér leiðbeiningarnar.  

Á Læk voru þær vel nýttar og farið í alla liði verkefnanna. Á Mýri nýttu 

þátttakendur sér leiðbeingarnar lítið og voru ekki vel undirbúnir. Sýn 

þátttakenda var sú að börnin virtust áhugasöm, spennt yfir verkefnunum og 

viljug til þátttöku og töldu að verkefni líkt og verkefnin um Magga Moltu 

gerðu umræður og fræðslu um umhverfismál markvissari. En þótt vel hafi 

gengið eru nokkur atriði sem í ljós kom að þyrfti að laga. Helst eru það 

þættir sem að snúa að því að styðja betur við kennarann og gera hann 
öruggar í sínu starfi og auka þekkingu hans.  

Þátttakendur höfðu ólíkan skilning á hugtakinu sjálfbærni sem komu á 

óvart þar sem báðir skólarnir fjölluðu um sjálfbærni í sínum skólanámskrám. 

Á Læk höfðu þátttakendur skilning í anda aðalnámskrár 2011 en á Mýri voru 

þeir óvissir en nefndu þætti eins og mikilvægi þess að huga að umhverfinu 
og ósonlaginu.    
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Það sem kom ekki fram í niðurstöðum og þarf að vinna betur með eru 

þættir sem snúa að grunnþættinum lýðræði og mannréttindum og að efla 
getu barnanna til aðgerða.  

Á heildina litið virtust þótilraunaverkefnin hafa tekist vel og bæði 

þátttakendur og börn áhugasöm en einnig fengust gagnlega ábendingar 

sem nýtast við frekar þróun verkefnanna. 

6 Umræður 

Tilgangur þessa meistarverkefnis var að prófa fjögur tilraunaverkefni um 

tuskudýrið Magga Moltu sem samin voru með hliðsjón af grunnþáttunum 

sjálfbærni og lýðræði og mannréttindi í aðalnámskrá leikskóla frá 2011. 

Einnig átti að leita vísbendinga um hvers konar verklag og viðfangsefni 

stuðla að sjálfbærnimenntun í leikskóla. Við prófun verkefnanna vöknuðu 

spurningar er sneru að ólíkri nálgun þátttakenda við framkvæmd þeirra.  

6.1 Maggi Molta 

Markmiðið með Magga Moltu í tilraunaverkefnunum var að hann væri hluti 

af allri framkvæmdinni. Hlutverk Magga Moltu í þessum verkefnum var að 

fræða börnin í gegnum kennarann og að börnin fengju að fræða Magga 

Moltu í gegnum leik og umræður. Því markmiði virðist hafi verið náð því 

tuskudýrið virðist hafa fært viðfangsefnið nær börnunum, gert þeim kleift 

að setja sig í spor annarra, sýna sanngirni og bera virðingu fyrir öðrum. Það 

er einmitt áherslan í grunnþættinum sjálfbærni en líka í grunnþættinum 

lýðræði og mannréttindi (mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

19; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Sigurðardóttir, 2012, bls. 33). Með því að 

hafa Magga Moltu áþreifanlegan mætir hann betur þörfum barna að læra í 

gegnum leik og að fá að prófa sig áfram. Í ljós koma, eins og við var búist, að 

undirbúningur kennarans hefur mikil áhrif á hvernig til tekst. Kennarinn 

stýrði því hvernig Maggi Molta var kynntur, hann þurfti að vera virkur 

þátttakandi í hópatímanum og vinnu með börnunum. Það virðist hafa 

gengið upp hjá þátttakendum á leikskólanum Læk. Það er í anda hugmynda 

Dewey (2000, bls. 16) um að hlutverk kennarans sé að vera leiðbeinandi og 

verkstjóri og hann eigi að stuðla að því að börnin haldi athygli við verkefnið 
og hvetji til umræðna með því að spyrja spurninga. 

Að mínu mati hefði verið hægt að nýta Magga Moltu betur. Í nokkrum 

hópatímum virtist hann hafa gleymst þó tækifæri hafi gefist til. Ástæður 
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geta verið ýmsar, en möguleg skýring getur verið að þátttakendur séu ekki 

vanir því að vera með tuskudýr með sér í starfinu og/eða að undirbúningi 
þeirra hafi verið ábótavant. 

6.2 Framsetning leiðbeininga 

Starfsfólk í leikskólum á Íslandi hefur margskonar bakgrunn og margir 

hverjir ólíka menntun. Það verkefni að útbúa kennsluleiðbeiningar fyrir 

leikskóla varð því mun flóknara verkefni en áætlað var, en á það hafði 

Kolbrún Ýrr Bjarndóttir (2014) bent. Því var leitast við að hafa 

kennsluleiðbeiningarnar einfaldar, aðgengilegar í notkun og að þær leiddu 

kennarann áfram í gegnum hópatímann. Þessar leiðbeiningar þyrftu einnig 

að mæta þörfum ólíkra notenda sem hefðu mismunandi menntun að baki 

og mislanga starfsreynslu í leikskóla. Þá þyrftu leiðbeiningar að gefa ákveðið 

svigrúm, bæði fyrir sköpun kennara og þátttöku barnanna, þar sem allir fá 

tækifæri til þátttöku og eru virkir. En þetta eru þættir sem snúa að 

útskýringum aðalnámskrár 2011 á getu til aðgerða. Það er í anda 

kennslufræðilegs leiks í vinnu með ungum börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007) þar sem byrjað er á að skapa sameiginlegan skilning og reynslu sem 

svo er byggt á. Sagan var höfð í gamansömum tón þannig að þátttakendur 

gátu leikið sér með hana. Að hafa kennsluleiðbeiningarnar þannig 

framsettar að þær krefðust lítils undirbúning var mikilvægt í huga 

rannsakenda og náðist það markmið eins og kemur fram í niðurstöðum. 

Þetta er mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess að í leikskólum gefst ekki alltaf 

tími til undirbúnings því þurfa kennsluleiðbeiningar að vera aðgengilegar, 
hnitmiðaðar og lýsandi.  

6.3 Undirbúningur þátttakanda og notkun leiðbeininga 

Eins og fram kemur í niðurstöðum var munur á bæði undirbúningi og 

bakgrunni þátttakenda. Sást sá munur á fyrirlögn tilraunaverkefnanna og 

notkun kennsluleiðbeininga. Munurinn birtist eftir skólum þar sem 

þátttakendur á Læk fylgdu leiðbeiningum betur en hinir, en það skýrist 

líklega af menntun þeirra og reynslu.  

Á Læk eru báðir þátttakendur menntaðir kennarar, annar er 

grunnskólakennari en hinn leikskólakennari. Grunnskólakennarinn virtist 

vanari að nota kennsluleiðbeiningar og átti auðveldara með að nýta þær í 

hópatímanum. Einnig þekkti hann til notkunar þekkingarvefs sem mögulega 

er lögð áhersla á í menntun grunnskólakennara en ekki leikskólakennara.  

Á Mýri var annarra þátttakenda menntaður leikskólakennari en hinn 

leiðbeinandi með stutta starfsreynslu. Leikskólakennarinn var frekar lítið 
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undirbúinn en gat betur farið í gegnum verkefnin vegna kennslureynslu 

sinnar en leiðbeinandinn, sem var bæði óöruggur í fyrirlögn 

tilraunaverkefnanna og virtist ekki átta sig á mikilvægi undirbúningsins fyrr 
en á hólminn var komið, gekk ekki vel í vinnunni með börnunum.  

Á Læk virtust börnin vanari skipulögðu hópastarfi og kennararnir 

þjálfaðir að gefa svigrúm og bregðast við óundirbúnum spurningum 

barnanna og þræða áhuga þeirra inn í viðfangsefnin hverju sinni. Þetta er í 

anda Dewey (2000, bls. 15–16) þar sem kennarinn er verkstjórinn en er ekki 

einráður. Pramling og Carlson (2008, bls. 631–632) leggja áherslu á að í 

hópatímum með börnum í leikskóla þurfi kennarinn að vera virkur 

þátttakandi það þurfi að vera ákveðið samspil á milli kennara og barns í 

hópatímanum.  

6.3.1 Sýn kennara á sjálfbærni 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð eru fimm ár frá því aðalnámskráin kom út. Í því 

ljósi kom ekki á óvart að kennararnir á leikskólanum Læk virtust skilja 

hugtakið sjálfbærni á svipuðum nótum og rætt er í aðalnámskrá (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Enda virtust þeir þekkja inntak eigin 

skólanámskrár ágætlega, en þar er fjallað um sjálfbærni og hvernig unnið er 

með hana í leikskólanum. Það kom rannsakenda sérstaklega á óvart kom að 

þátttakendur á Mýri vissu ekki hvort sjálfbærni væri hluti af skólanámskrá 

leikskólans. Báðir þátttakendur áttu erfitt með að útskýra hvernig þeir 

skildu hugtakið sjálfbærni og virtist skilningur þeirra afmarkast nær 

eingöngu við náttúrufræði og náttúruverndartengd sjónarmið. Er þetta í 

takt við niðurstöður rannsókna Auðar Pálsdóttur (2014) sem bentu til þess 

að með aukinni vinnu með grunnþáttinn í skólastarfi dýpki skilningur þeirra 
á hugtakinu í átt til þess sem Sameinuðu þjóðirnar skilgreina. 

Dregið saman, þá virðist sýn þátttakenda á hugtakinu sjálfbærni byggjast 

á þekkingu þeirra á áherslum aðalnámskrár, reynslu af vinnu með 

grunnþáttinn og því hversu vel þeir þekkja eigin skólanámskrá. En skilningur 

þeirra virðist líka tengjast menntun þeirra og starfsreynslu. Skilningur þeirra 

lýtur fyrst og fremst að umhverfisvernd sjálfbærni, en líka efnisatriðum sem 
tengjast loftslagsmálum og hafa verið í umræðu í fjölmiðlum. 

6.3.2 Hlutverk kennara í leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla byggir á lögum og reglugerðum sem settar hafa 

verið. Skólastefnur sveitarfélaganna byggja síðan á aðalnámskrá, en 

skólanámskrár einstakra skóla byggja á stefnu sinna sveitarfélaga. Jafnframt 

ber leikskólum að vinna eftir Barnasáttmála sameinuðuð þjóðanna.  
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Þetta er sá rammi sem kennarar í leikskóla eiga að vinna eftir og kemur 

fram í starfslýsingu þeirra. Skólum er þó í sjálfsvald sett hvaða aðferðum 

þeir beita við menntun og umönnun barnanna. Í því verkefni sem hér er til 

umfjöllunar var ákveðið að styðjast við ákveðnar aðferðir og hugmyndir, 

sem felast í að auka getu til aðgerða og að börnin öðlist sjálfstæði og 

sjálfstraust til að taka ákvarðanir og vera virkir þátttakendur í samfélaginu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Til að ná þessum 

markmiðum þarf kennarinn að vera meðvitaður um hlutverk sitt og hvað 

hann vill fá frá börnunum. Þá getur verið gagnlegt að hafa í huga að 

sjálfbærnimenntun hefst strax í leikskóla þar sem viðhorf barnsins myndast 

(Davis, 2008, bls. 19). Til þess að þessi markmið náist er stuðningur 

kennarans mikilvægur fyrir nám og þroska barnsins líkt og kenningar Dewey 

benda á. Kennarinn, í þessu verkefni kallaður þátttakandi, átti að taka þátt í 

umræðum og vera til staðar fyrir börnin og vera virkur þátttakandi í 

þekkingarleit þeirra, vera á undan þeim til að getað ögrað þekkingu þeirra 

og hæfni líkt og kenning Vygotsky gerir ráð fyrir (Berk og Winsler, 1995, bls. 

26). Það virðist hafa tekist á Læk, en síður á Mýri.  

Eins og fram hefur komið fannst þátttakendum í mörg horn að líta og 

knappur tími til undirbúnings. Það sjónarmið þekkist vel í leikskólastarfinu. 

Samkvæmt kjarasamningi eiga allir sem vinna með börnum í leikskóla rétt á 

undirbúningstíma, en mislöngum eftir menntun hvers og eins. 

Leikskólakennari í fullu starfi á rétt á fjórum klukkutímum sem gerir að 

jafnaði 20 klukkustundir á mánuði og deildastjóri á rétt á lágmarki fimm 

klukkustundum á viku. Jafnframt eru haldnir deildarfundir og 

starfsmannafundir þar sem starfið er skipulagt,  fram fer fræðsla til 

starfsmanna og umræður um starfið. Hvort þessir klukkutímar séu nógu 

margir ætla ég ekki að fullyrða um en í leikskólanum eins og annars staðar 

koma upp atburðir sem gera það að verkum að undirbúningstíminn er 

nýttur í fleira en ráð er fyrir gert, eins og að sinna kennslu í forföllum 

annarra starfsmanna.  

 

6.4 Sýn þátttakenda á upplifun barnanna 

Markmið tilraunaverkefnanna um Magga Moltu var að vekja áhuga 
barnanna og að þau hefðu tækifæri til að hafa áhrif á framvindu vinnunnar.  

Eins og fram kom í niðurstöðum var sett fram spurning um hvort aldur 

barnanna hefði áhrif á verkefnin, hvort þau hefðu verið lögð fyrir of ung 

börn. Við gerð verkefnanna var haft í huga að verkefnin væru þannig úr 

garði gerð að einfalt á að vera að aðlaga þeim barnahópi sem unnið er með 
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að hveru sinni. Það er undir kennaranum komið að greina stöðu síns hóps 

og styrkleika hans og áskoranir. Með því að fylgjast með þekkingarleit 

barnanna er hægt að átta sig á þessum þáttum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44).  

Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru ólíkir eins og kemur 

fram hér að ofan og virðist sá munur hafa áhrif á sýn þátttakenda á upplifun 

barnanna. Þátttakendur á Mýri virtust síður hafa geta gripið þau tækifæri 

sem gáfust til að fanga áhuga barnanna og lesa í aðstæður til að geta 

brugðist við þegar áhuginn minnkar. Mikilvægt er að kennarar gæta þess að 

börnin glati ekki gleðinni og þeim eðlislega þætti að læra og fræðast (Pratt, 
1990). 

 

6.5 Samantekt 

Við fyrirlögn tilraunaverkefna varð til dýrmæt reynsla sem mun nýtast vel í 
áframhaldandi vinnu þar sem fleiri verkefni um Magga Moltu verða til.  

Eins og fram kemur í fræðikafla eru þau verkefni sem lögð voru fyrir í 

þessum tilraunverkum öll tengd þema um umhverfið. Þannig mæta þau ekki 

nema hluta þess sem sjálfbærni felur í sér og vísa ég þar í skilgreiningu 

Sameinuðu þjóðanna og aðalnámskrá. Með því að búa til fleiri verkefni um 

Magga Moltu tengdum efnahags- og félagslegum þáttum gæti orðið til 

heildstætt verkefna- og kennsluleiðbeiningasafn. Það myndi ýta undir getu 

barna í leikskóla til aðgerða og stuðla frekar að sjálfbærnimenntun þeirra. 

Nú þegar eru komnar hugmyndir að verkefnum þar sem Maggi Molta fer í 

vettvangsferðir á hjúkrunarheimili, fræðir börnin um orkuna og hvaðan 

rafmagnið komi ásamt vinaverkefni þar sem Maggi Molta eignast vin. 

Það sem vakti athygli mína við gerð rannsóknarinnar og hefur komið 

fram hér að ofan er þessi munur sem var á þátttakendahópunum eftir 

skólum og hefur þessi reynslu vakið upp spurningar hjá mér sem starfandi 

stjórnanda í leikskóla.  

Eitt af því sem var sammerkt hjá þátttakendum var umræða um 

undirbúning og var það ein af spurningum til þeirra í viðtalsramma. Þeir 

töluðu allir um lítinn undirbúning þó þeir eigi rétt á ákveðnum 

klukkustundafjölda eins og kemur fram í kjarasamningi. Ekki virðist alltaf 

hægt að nýta hann vegna forfalla starfsmanna á leikskólanum eða atburða 

sem koma upp í dagsins önn. Skoða þyrfti ítarlegar hvort þetta gefi 

vísbendingar um huglægt mat þátttakenda og tilfinningu almennt eða hvort 

þetta hafi verið óvenjuleg staða þessa daga sem rannsóknin stóð.  
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Þessar niðurstöður benda til könnunar sem gerð var árið 2006 á vegum 

rannsóknarstofnunar Kennaraháskólans fyrir Félag leikskólakennara (FL) og 

Launanefnd sveitarfélaga (LN)sem leiddi í ljós að svipað hlutfall var á milli 

þeirra sem voru ánægðir með tímafjöldann fyrir undirbúning kennslunnar 

og þeirra sem voru það ekki. Eins sagði tæplega helmingur leikskólakennara 

að undirbúningur væri felldur niður ef skipulag stæðist ekki (Ingibjörg 

Kaldalóns og Kristín Björnsdóttir, 2006, bls. 9–10). Því virðist tilfinning 

þátttakenda vera rétt og undirbúningstími sé í raun af skornum skammti og 

ekki það sem kjarasamingar geri ráð fyrir. Hins vegar yrði að skoða 

sérstaklega hvort sá tími sem samningar gera ráð fyrir sé í raun nægur til að 

undirbúningur verði eins og best sé á kosið og hvernig eigi að bregðast við 

forföllum starfsfólks, til dæmis með því að áætla tiltekinn tíma í 
starfshlutfalli ákveðins fjölda starfsmanna til að sinna þeim.  

Hvað sem verður er ljóst að tryggja þarf kennurum nægilegan 

undirbúningstíma svo gæði starfsins með börnunum séu tryggð því 
metnaðarfullur undirbúningur stuðlar að vönduðu skólastarfi. 
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7 Lokaorð 

Eins og í öllu skólastarfi einkennist leikskólastarfið gjarnan af margskonar 

skipulagi. Flest þarf að skipuleggja bæði í innra starfi með börnunum og  

daglegri ytri umgjörð þess. Þannig þarf að skipuleggja hvers konar 

þemavinnu skuli vinna og um hvað og hvernig eigi að vinna með hugtök í 

stærðfræði og móðurmáli. Þá þarf að skipuleggja hvernig eigi að bregðast 

við forföllum eða þræða grunnþætti menntunar inn í heildarskipulag 

skólans. Allt eru þetta mikilvægir þræðir starfsins sem verða að fléttast 
saman svo vel gangi. 

Á leikskólum er alltaf líf og fjör og börnin ákaflega fróðleiksfús enda eru 

þessi ár mikill mótunartími í þroska barnanna. Mikilvægt er að muna að 

leikskóli er fyrsta skólastigið þar sem gerðar eru formlegar kröfur með 

námskrá. Skýr krafa er um faglegt skólastarf og til að svo megi vera þarf 

fagmenntaða kennara. Þá og ekkert öðruvísi er hægt að búa börnin undir 
það stóra samfélag sem bíður þeirra í áframhaldandi  námi og lífinu sjálfu.  

Til þess að geta komið til móts við alla þá þætti sem leikskólanum ber að 

sinna þurfa kennararnir að hafa góða uppeldis- og kennslufræðimenntun 

sem býr þá undir að kenna í leikskóla. Með góðri menntun öðlast 

kennararnir ákveðið öryggi og aðgangur að kennsluefni og kennslu-

leiðbeiningum léttir þeim starf sitt og gerir það mun markvissara eins og 
fram kom í þessari rannsókn.  

Það er sérstök tilfinning að fylgjast með kennurum leggja fyrir verkefni 

sem búið er að vinna lengi að. Þannig var sérstök tilfinning að átta sig á að 

þeir sem nýttu verkefnin virtust ekki átta sig á hvaða vinna liggur að baki 

gerð verkefnanna. Þá var lærdómsríkt að passa eigin kappsemi og grípa ekki 

inn í aðstæður á meðan prófunin fór fram til að koma með hugmyndir að 

útfærslu eða benda á tækifæri sem gáfust til að nýta áhuga barnanna hverju 

sinni.  

Hins vegar er ljóst að framhald verður á vinnunni við þróun verkefnanna 

um Magga Moltu enda er hann þegar orðinn stór hluti af starfinu í  
Leikskólanum Sjálandi þar sem ég starfa.  
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Fylgiskjal A – Maggi Molta hver er það? 

Þetta verkefni fjallar um kynningu á verunni Magga 
Moltu og hvaðan hann kemur. 

 

Hæfniviðmið: 

 Börnin þekki Magga Moltu 

 Börnin viti hvaðan Maggi Molta kemur 

Undirbúningur: 

 Finna bækur og vefsíður um sjóinn og lífverur hans til dæmis: 

 Heimur hafsins – Bláa víðáttan -höf. Anna Casalis og 

Alessandra Pugassi. 

 Fjörulíf - höf. Agnar Ingólfsson, Hrefna Sigurjónsdóttir og 

fleiri. 

 Íslenskir fiskar – höf. Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson. 

 Lífið í sjónum - Ótrúleg fjölbreytni – höf. Anna Casalis og 

Alessandra Pugassi. 

 Fjaran og hafið - http://www1.nams.is/hafid/ 

 Vera með Magga Moltu tiltækan. 

Framkvæmd: 

1) Lesa ævintýrið fyrir börnin: Maggi Molta hver er það. 

 

Maggi Molta er vera sem kemur úr sjónum eins og margt annað gott og 

gagnlegt.  

Maggi Molta var vanur að rölta um sjávarbotninn og éta það sem fyrir augu 

bar svo sem þara rækjur eða stígvél. Magga Moltu fannst  rosalega kalt í 

sjónum og  sveið í augun af öllu saltinu. Einn góðan veðurdag ákvað Maggi 

Molta að leggja land undir kvið og kanna hvað annað væri að sjá. 

Maggi Molta fór upp á land og þar var nú ýmislegt að sjá. Skyndilega heyrði 

hann í kátum krökkum sem léku sér saman og enn kátari kennurum.  

[Hér getur lesandinn brugðið á leik og notað nöfn þeirra barna og kennara 

sem verið er að lesa fyrir] 

Hvað er hér á seyði,hvert er ég komin? Hugsaði Maggi Molta 

Höfundur: Unnar Geir Unnarsson 
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2) Umræður 

 Hvaðan kemur Maggi Molta? 

 Hvað haldið þið að börnin og kennarinn þeirra hafi verið að 

gera þegar Maggi Molta heyrði í þeim? 

 Hvers vegna fór Maggi Molta upp úr sjónum? 

 Hvernig ætli sé að búa í sjónum? 

 Þekkið þið eitthvað sem býr í sjónum? 

 Er Maggi Molta líkur einhverju sem býr í sjónum? 

 Geta þeir sem búa í sjónum komið upp á land? 

 

3) Næstu skref 

 Börnin sitja í hring og fá að handleika Magga Moltu að vild. 

 

4) Úrvinnsla 

 Þekkingarvefur útbúin þar sem leikskólakennarinn skrifar 

niður eftir börnunum hvað þau vita um Magga Moltu og 

hvaðan hann kemur. 

 Þegar búið er að gera þekkingarvef mætti teikna mynd af 

því hvernig var hjá Magga Moltu í sjónum. 

Minnisatriði: 

 

 

 

 

 

 

Anna Casalis, Alessandra Pugassi. (1993). Heimur hafsins Bláa víðáttan. (Óskar 

Ingimarsson þýddi). Reykjavík, Skjaldborg hf. 

Anna Casalis, Alessandra Pugassi. (1993). Lífið í sjónum Ótrúleg fjölbreytni. (Óskar 

Ingimarsson og Hrafnkell S. Óskarsson þýddu). Reykjavík, Skjaldborg hf. 

Agnar Ingólfsson, Hrefna Sigurjónsdóttir og Karl Gunnarsson. (1986). Fjörulíf. 

Reykjavík, Ferðafélag Íslands. 

Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson. (2013). Íslenskir fiskar. Reykjavík, Mál og 

menning.  
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Fylgiskjal B – Maggi Molta skoðar vatnið í leikskólanum 

Þetta verkefni fjallar um hvernig Maggi Molta vekur áhuga 

barnanna á umhverfi sínu, nýtingu vatns og ólíkum 
myndum þess. 

 

Hæfniviðmið: 

 Börnin geti sagt frá hvaðan vatnið sem við notum 

kemur 

 Að börnin viti hvernig vatnið í leikskólanum er nýtt 

 Börnin þekki vatn í ólíkum myndum eins og vatn og ís  

Undirbúningur: 

 Finna bækur og vefsíður um vatn til dæmis: 

 Vatnið.is - http://www.vatnid.is/ 

 Vatn - http://www.nams.is/dagsins/vatn.pdf 

 Veröldin okkar – alfræði handa börnum – höf. Angela Wilkes. 

 Skemmtilegar tilraunir Vatn – höf. Neil Ardley. 

 Leikskólakennari frystir vatn í nokkrum litlum ílátum. 

 Finna til myndavél fyrir vettvangsferð. 

Framkvæmd: 

1) Lesa ævintýrið fyrir börnin: Maggi Molta skoðar vatnið í 

leikskólanum. 

 

Maggi Molta er í sérlega góðu skapi í dag því hann er búin að eignast fullt af 

nýjum og skemmtilegum vinum í leikskólanum [Hér getur lesandinn brugðið 

á leik og notað nöfn þeirra barna og kennara sem verið er að lesa fyrir]. 

Maggi Molta hefur alltaf búið í sjónum og því er margt í leikskólanum sem 

hann hefur aldrei séð. Í nótt fór hann í gönguferð um leikskólann og sá í 

einu herberginu eitthvað hvítt og skínandi: Hvað er nú þetta? Hugsaði 

Maggi Molta. Hann klifraði upp á hlutinn, rak sig í eitthvað og þá heyrðist 

vatnshljóð tsssssssssshhhhhhhhhhh. „AAAAAahhhh þetta er kalt!“ Hrópaði 

Maggi Molta. Maggi Molta er mjög spenntur að skoða betur hvernig vatnið 

er notað í leikskólanum.  

Höfundur: Unnar Geir Unnarsson 
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2) Umræður 

 Hvert fór Maggi Molta í nótt? 

 Hvers vegna haldið þið að Maggi Molta hafi heyrt vatnshljóð 

þegar hann rak sig í? 

 Hvaðan kemur vatnið okkar? 

 Hverjir nota vatn? 

 Til hvers notum við vatn? 

 Er til endalaust af vatni? 

 Hvernig væri ef það væri ekkert vatn? 

 Hvers vegna rignir? 

 Hvað er snjór og hvernig verður hann til? 

 Hvað gerist ef við setjum vatn í frystinn? 

 Hvernig er skautasvell búið til? 

 

3) Næstu skref 

 Börnin leiða vettvangsferð þar sem þau og Maggi Molta 

skoða og taka myndir af því hvernig vatn er notað í 

leikskólanum. Til dæmis í eldhúsi, baðherbergjum og 

þvottahúsi. 

 Í lok vettvangsferðarinnar er farið inn í eldhús og þar fá 

börnin og Maggi Molta leyfi til að kíkja í frystinn. 

 Í eldhúsinu finna þau vatnið sem leikskólakennarinn var búin 

að frysta og taka með sér inn á deildina. 

 Leikskólakennarinn hvetur börnin til að gera tilraunir með 

klakann: 

 Fylgjast með honum bráðna.  

 Snerta hann, velta fyrir sér hvers vegna klakinn 

verður sleipur. 

 Smakka klakann. 

 Og fleira. 

4) Úrvinnsla 

 Þekkingarvefur útbúin þar sem leikskólakennarinn skrifar 

niður eftir börnunum hvað þau vita um vatnið, hvernig það er 

nýtt í leikskólanum og ólíkar myndir vatns í umhverfinu. 

 Ef ljósmyndir voru teknar í vettvangsferðinni eru þær 

skoðaðar og stuðst við þær í gerð þekkingarvefsins. 
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Minnisatriði: 

 

 

 

 

 

 

Neil Ardley. (1991). Skemmtilegar tilraunir Vatn. (Hildur Hermóðsdóttir 
þýddi). Reykjavík, Mál og menning. 

Angela Wilkes. (2011). Veröldin okkar – Alfræði handa börnum. Reykjavík, 

Iðnú. 
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Fylgiskjal C – Maggi Molta fer á flakk 

Þetta verkefni fjallar um umgengni og virðingu fyrir 

umhverfinu, til dæmis hvað við skiljum eftir okkur og 
hvers vegna. 

 

Hæfniviðmið: 

 Börnin geti tekið dæmi um áhrif sín á 

umhverfið 

 Börnin geti tjáð sig um gildi þess að ganga 

vel um  

 Börnin þekki mun á því sem tilheyrir náttúrunni og hvað ekki 

Undirbúningur: 

 Finna bækur og vefsíður um flokkun, endurvinnslu og áhrif okkar á 

umhverfið til dæmis: 

 Verum græn ferðalag í átt að sjálfbærni – höf. Ásthildur 

Björg Jónsdóttir, Ellen Gunnarsdóttir og Gunndís Ýr 

Finnbogadóttir. 

 Sorpa – www.sorpa.is 

 Náttúran.is – www.nattura.is 

 Grænfáninn - www.graenfaninn.landvernd.is 

 Ánamaðkar -http://lifraent.hvanneyri.is/anamadkar.htm 

 Finna til poka undir rusl. 

 Finna hanska fyrir börnin til að hafa við ruslatínslu. 

 Vera með myndavél (til að mynda rusl sem ekki er hægt að taka 

með). 

Framkvæmd: 

1) Lesa ævintýrið fyrir börnin: Maggi Molta fer á flakk. 

Við vitum ekki alveg hvað hann Maggi Molta er, en eitt er víst að hann er 

ekki innipúki. Eftir að hafa skemmt sér með vinum sínum við að skoða allan 

leikskólann er Maggi Molta mættur út í garð. „Jibbý!“ Skrækir hann þegar 

vindurinn kitlar hann á maganum. Humm, hvað er þetta, spaghettí? Hugsar 

Maggi Molta þegar ánamaðkur skríður yfir tærnar á honum. „Hvað ert þú að 

gera hér, áttu heima þarna niðri?“ Spyr Maggi Molta en ánamaðkurinn 

http://www.sorpa.is/
http://www.nattura.is/
http://www.graenfaninn.landvernd.is/
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getur ekki svarað, því hann er ekki með munn. Ojjjj einhver hefur hent 

plastpoka í blómabeðið hugsar Maggi Molta. „Hjálp ég er fastur!“ Hrópar 
Maggi Molta sem var flæktur í plastpokanum.  

Höfundur: Unnar Geir Unnarsson 

2) Umræður 

 Hvað skreið yfir tærnar á Magga Moltu? 

 Hvernig haldið þið að sé að eiga heima ofan í moldinni? 

 Hvað skildi ánamaðkurinn gera niðri í moldinni? 

 Hvað gæti gerst ef allir myndu henda rusli í umhverfinu? 

 Hvað getum við gert saman til að vernda náttúruna? 

 

3) Næstu skref 

 Börnin velja stað í nærumhverfi leikskólans til að kynna fyrir 

Magga Moltu. Þar eiga börnin að veita eftirtekt þeim 

hlutum sem tilheyra ekki nærumhverfi leikskólans. 

 Teknir eru með pokar undir rusl sem tínt verður í 

vettvangsferðinni. 

 Pokarnir með ruslinu eru teknir með inn í leikskólann. 

 

4) Úrvinnsla 

 Ruslið sem tínt var í vettvangsferðinni er flokkað í fernt: 

- Endurvinnanlegt 

- Hættulegt fyrir umhverfið 

- Kemur úr náttúrunni  

- Óendurvinnanlegt 

 

 Umræður barna og leikskólakennara um hlutina sem 

flokkaðir voru hættulegir fyrir umhverfið. 

- Hvaðan koma hlutirnir? 

- Hvernig komast þeir hingað? 

- Hvað er hægt að gera til að rusli sé ekki hent úti í 

umhverfi okkar? 

 Þar sem aðstæður leyfa eru hlutirnir flokkaðir í viðeigandi 

ruslatunnur eða skilað í grenndargáma.  
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Minnisatriði: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ásthildur Björg Jónsdóttir, Ellen Gunnarsdóttir og Gunndís Ýr 

Finnbogadóttir. (2014). Verum græn – Ferðalag í átt að sjálfbærni. 
Reykjavík, Bókmenntaborg UNESCO. 
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Fylgiskjal D – Maggi Molta lítur til veðurs 

Þetta verkefni fjallar um veðrið og áhrif þess á umhverfið og 
okkur. 

 

Hæfniviðmið: 

 Börnin geti klætt sig eftir veðri 

 Börnin taki eftir og átti sig á veðrabreytingum 

Undirbúningur: 

 Finna til bækur og annað efni um veðrið: 

 Vísindaheimurinn – Jörðin - höf. Farndon 

 Vefur Veðurstofu Ísland - www.vedur.is 

 Hafa handklæði til staðar í fataklefa ef tærnar eru blautar þegar inn 

er komið 

Framkvæmd: 

5) Lesa ævintýrið fyrir börnin: Maggi Molta lítur til veðurs. 

Það er svo gaman að leika úti með krökkunum, þau eru svo frábær 

hugsar Maggi Molta. Hann er mjög sæll og glaður í leikskólanum. En hvað er 

þetta, er einhver að kitla mig á höfðinu? Maggi Molta snýr sér við en þar er 

enginn. Hvað er að gerast? Hugsar Maggi Molta. Hann spyr krakkana og þau 

segja hlægjandi: „Þetta er bara vindurinn“. „Hver er þessi vindur, er hann á 

leikskólanum?“ Maggi Molta skilur þetta ekki alveg.“ Agghhh, þetta er svo 
skemmtilega skrýtið og hrikalega spennandi!“ Tístir Maggi Molta. 

                                                                   Höfundur: Unnar Geir Unnarsson 

6) Umræður 

 Hver var að kitla Magga Moltu? 

 Hvernig er veðrið úti núna? 

 Hvernig getum við vitað hvernig veðrið verður á morgun? 

 Í hvernig fötum er best að fara út í dag?  

 Hvers vegna? 

 En þegar það snjóar?  

 Hvers vegna? 

 En þegar það rignir?  

 Hvers vegna? 
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 En þegar það er sól og heitt úti?  

 Hvers vegna? 

 

7) Næstu skref 

 Börnin líta til veðurs og taka sameiginlega ákvörðun um í 

hvaða föt þau þurfa að klæðast þegar þau fara út.  

 Börnin velja stað úti til að kanna hvernig veðrið er. 

 Börnin kanna veðrið: Er logn eða vindur, kalt eða heitt, 

blautt eða  þurrt?  

 Til að kanna veðrið geta börnin athugað hvort hárið fjúki, 

fundið með höndunum hvort það sé rigning eða lagst niður 

og lokað augunum til að hlusta á veðrið. 

 Börnin hvött til að finna fleiri leiðir til að kanna veðrið til 

dæmis með misþykk blöð hvað þarf mikin vind til að hreyfa 

þau og finna vindátt með bandspotta. 

 Áður en farið er inn er börnunum boðið að fara úr skóm og 

sokkum og hlaupa berfætt á útisvæðinu. 

 

8) Úrvinnsla 

 Þekkingarvefur útbúin þar sem leikskólakennarinn skrifar 

niður eftir börnunum hvað þau vita um veðrið, 

veðrabreytingar og klæðnað eftir veðri. 

 

Minnisatriði: 

 

 

 

 

 

 

Farndon, J. (2006). Vísindaheimurinn – Jörðin. (Bessi Aðalsteinsson þýddi). 
Reykjavík, Skrudda. 
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Fylgiskjal E – Flokkun spurninga í kennsluleiðbeiningum 

Flokkunartafla Bloom 

  

Recall (Muna, þekkja, nefna, 

rifja upp, velja)Viðhorfa og tilfinningasvið, 

athygli og eftirtekt
Comprehension (Lýsa, umorða, 

þýða, skýra, umskrifa)Application (Beita, reikna, 
flokka, sýna)Analysis (Greina, skilgreina, 

tengja, rökstyðja)Synthesis (Móta, semja, skapa, 

breyta, þróa)
Evaluation (Meta, gagnrýna, 

taka afstöðu)
Já/nei  spurning rétt/rangt svar 

Low
er order cognitive 

questions

H
igher order cognitive 

questions
nr.

Spurning skráð í línurnar hér fyrir neðan (Settu X í þann reit sem
 passar).

M
erkið einnig við endadálkinn ef þetta er já/nei spurn - eða krefst rétt/rangt svars.

1
H

vaðan kem
ur M

aggi M
olta?

x

2
Er M

aggi M
olta líkur einhverju sem

 býr í sjónum
?

x
x

3
H

vað haldið þið að börnin og kennarinn þeirra hafi verið að gera þegar M
aggi M

olta heyrði í þeim
?

x
x

4
H

vers vegna fór M
aggi M

olta upp úr sjónum
?

x
x

5
Þekkið þið eitthvað sem

 býr í sjónum
?

x

6
H

vernig æ
tli sé að búa í sjónum

?
x

x

7
G

eta þeir sem
 búa í sjónum

 kom
ið upp á land?

x

8
H

vert fór M
aggi M

olta í nótt?
x

9
H

versvegna haldið þið að M
aggi M

olta hafi heyrt vatnshljóð þegar hann rak sig í?
x

10
H

vaðan kem
ur vatnið okkar?

x

11
H

verjir nota vatn?
x

12
Til hvers notum

 við vatn?
x

13
Er til endalaust af vatni?

x

14
H

vernig væ
ri ef það væ

ri ekkert vatn?
x

15
H

vers vegna rignir?
x

x

16
H

vað er snjór? H
vernig verður hann til?

x
x

17
H

vað gerist ef við setjum
 vatn í frystinn?

x

18
H

vernig er skautasvell búið til?
x

19
H

vað skreið yfir tæ
rnar á M

agga M
oltu?

x

20
H

vernig haldið þið að sé að eiga heim
a ofan í m

oldinni?
x

21
H

vað skyldi ánam
aðkurinn gera niðri í m

oldinni?
x

22
H

vað gæ
ti gerst ef allir m

yndu henda rusli í um
hverfinu?

x
x

23
H

vað getum
 við gert sam

an til þess að vernda náttúruna?
x

24
H

ver var að kitla M
agga M

oltu?
x

25
H

vernig er veðrið úti núna?
x

26
H

vernig getum
 við vitað hvernig veðrið verður á m

orgun?
x

27
Í hvað fötum

 er best að fara út í dag? H
vers vegna?

x
x

28
En þegar þar snjóar? H

vers vegna?
x

x

29
En þegar það rignir? H

vers vegna?
x

x

30
En þegar það er sól og heitt úti? H

vers vegna?
x

x

V
erkefni 1

V
erkefni 2

V
erkefni 3

V
erkefni 4

Low
er order cognitive 

questions

H
igher order cognitive 

questions
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Fylgiskjal F – Viðtalsrammi 

 

Undirbúningur 

Finna rými í leikskólanum þar sem lítil hætta er á utan að komandi truflun. 

 

Upphaf viðtals: 

Í upphafi viðtals mun ég hvetja viðmælanda minn til að tjá sig opinskátt 
því það eru hans skoðanir sem ég vil heyra. 

1) Tilgangur fundar okkar er að fá að heyra þitt álit á verkefnunum um 

Magga Moltu. 

2) Nú ert þú búin að prófa fjögur verkefni hvernig er þín upplifun á 

þeim? 

3) Getur þú sagt mér í hverju undirbúningur þinn fólst? 

4) Hvernig fannst þér framsetning verkefnanna? 

- Má breyta einhverju (bæta við eða sleppa)? 

5) Notaðir þú veruna (Magga Moltu) eitthvað?  

- Hvernig? 

- Væri nóg að hafa mynd? 

6) Heldur þú að börnin græði eitthvað á því að vinna verkefni tengd 

Magga Moltu  umfram það sem nú þegar er gert í skólastarfinu í 

dag? 

7) Svona í lokin: getur þú sagt mér hvernig þú skilur hugtakið 

sjálfbærni? 

8) Eitthvað sem þú vilt spyrja mig? 

Takk fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Fylgiskjal G – Bréf til skólaskrifstofu 

 

Bæjarskrifstofa XXXXXXXXXXXX 

XXXXXX  XXXXXXXXXX 

                                                                                                                       
Garðabær 11. Janúar 2015 

Varðar: Leyfi til fyrirlagnar tilraunaverkefnis í sjálfbærni og rannsókn á 
upplifun kennara á því. 

Sæll XXXXXX  XXXXXXXXXXX 

Ég undirrituð er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla 

Íslands og er leiðsagnarkennari minn Auður Pálsdóttir doktor við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Meistaraverkefni mitt fjallar um hvers 
konar verklag og viðfangsefni stuðla að sjálfbærnimenntun í leikskóla. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvaða aðferðir styðja best við nám 

fjögurra til fimm ára leikskólabarna í tengslum við sjálfbærni og lýðræði. 

Markmið rannsóknarinnar er að meta tilraunaverkefni sem unnið hefur 

verið og er í formi kennsluleiðbeininga fyrir leikskólakennara. Markmið 
tilraunaverkefnisins eru: 

 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 
 Sjálfbærnimenntun 
 Geta til aðgerða 
 Lýðræði 

Þær aðferðir sem ég hyggst nota í rannsókn minni eru vettvangsathugun 

á fyrirlögn tilraunaverkefnis og viðtöl við þá kennara sem leggja 

tilraunverkefnið fyrir barnahópinn. Framkvæmd rannsóknarinnar verður 

þannig háttað að undirrituð kynnir tilraunverkefnið fyrir leikskólakennurum 

sem munu í framhaldi leggja það fyrir fjögurra til fimm ára börn 

viðtökuleikskóla í Hafnarfirði. Undirrituð mun verða viðstödd fyrirlögn á 

tilraunaverkefninu og skrá hjá sér vettvangsnótur. Í lok fyrirlagnar verða 

tekin viðtöl við þá leikskólakennara sem tóku þátt. 

Allur undirbúningur mun vera unnin í samstarfi við stjórnendur og 

leikskólakennara viðtökuleikskóla þannig að sem minnst truflun hljótist af 

veru minni. Þau gögn sem aflað verður munu einungis verða nýtt í 

meistaraverkefni mínu og verður þeim eytt að úrvinnslu lokinni. Engar 

persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar og farið verður með gögnin 
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sem trúnaðarmál. Leitað verður eftir samþykki allra sem að rannsókninni 

koma það er leikskólakennarar, börn og foreldrar þeirra. 

Ég óska þess vegna hér með eftir leyfi til þess að tilraunaverkefni í 

sjálfbærni verði lagt fyrir fjögurra til fimm ára börn á leikskóla í 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 

Ef einhverjar spurningar vakna er velkomið að hafa samband við mig í 
síma XXXXXXX 

Með kærri kveðju 

Ída Björg Unnarsdóttir 

Netfang: ibu1@hi.is 
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Fylgiskjal H – Bréf til skólastjóra 

Leikskólinn XXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX 

Leikskólastjóri      Garðabær 23. janúar 2015 

                                                                                                                        

Varðar: Leyfi til fyrirlagnar tilraunaverkefnis í sjálfbærni og rannsókn á upplifun 

kennara á því. 

 

Sæl XXXXX XXXXXXXXX  

Ég undirrituð er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands og 

er leiðsagnarkennari minn Auður Pálsdóttir Doktor við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Meistaraverkefni mitt fjallar um hvers konar verklag og viðfangsefni stuðla 

að sjálfbærnimenntun í leikskóla. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvaða aðferðir styðja best við nám fjögurra til 

fimm ára leikskólabarna í tengslum við sjálfbærni og lýðræði. Markmið 

rannsóknarinnar er að meta tilraunaverkefni sem unnið hefur verið og er í formi 

kennsluleiðbeininga fyrir leikskólakennara. Markmið tilraunaverkefnisins er: 

 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

 Sjálbærnimenntun 

 Geta til aðgerða 

 Lýðræði 

Þær aðferðir sem ég hyggst nota í rannsókn minni eru vettvangsathugun á 

fyrirlögn tilraunaverkefnis og viðtöl við þá kennara sem leggja tilraunverkefnið fyrir 

barnahópinn. Framkvæmd rannsóknarinnar verður þannig háttað að undirrituð 

kynnir tilraunverkefnið fyrir leikskólakennurum sem munu í framhaldi leggja það 

fyrir fjögurra til fimm ára börn leikskólans XXXXXXXX. Undirrituð mun verða 

viðstödd fyrirlögn á tilraunaverkefninu og skrá hjá sér vettvangsnótur. Í lok 

fyrirlagnar verða tekin viðtöl við þá leikskólakennara sem tóku þátt. 

Allur undirbúningur mun vera unnin í samstarfi við stjórnendur og 

leikskólakennara leikskólans XXXXXXXX þannig að sem minnst truflun hljótist af 

veru minni. Þau gögn sem aflað verður munu einungis verða nýtt í meistaraverkefni 

mínu og verður þeim eytt að úrvinnslu lokinni. Engar persónugreinanlegar 

upplýsingar verða skráðar og farið verður með gögnin sem trúnaðarmál. Leitað 

verður eftir samþykki allra sem að rannsókninni koma það er leikskólakennara, 

barna og foreldrar þeirra. 
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Fylgiskjal I – Upplýst samþykki þátttakenda                                                        
 

 XXXXXXXXX 4. mars 2015 
 

Kynning á rannsókn og upplýst samþykki þátttakenda 

 

Í lokaverkefni mínu til M.Ed.-prófs í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands mun ég vinna að rannsókn sem snýr að 

því hvers konar verklag og viðfangsefni stuðla að sjálfbærnimenntun í 

leikskóla.Tilgangur verkefnisins er að skoða hvaða aðferðir styðja best við 

nám fjögurra til fimm ára leikskólabarna í tengslum við sjálfbærni og 

lýðræði. Markmið rannsóknarinnar er að meta tilraunaverkefni sem unnið 

hefur verið og er í formi kennsluleiðbeininga fyrir leikskólakennara. 

Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir Doktor við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Farið verður með allar upplýsingar úr viðtölum og vettvangsathugun sem 

trúnaðarmál. Hvorki verður greint frá nafni leikskólans né þátttakenda í 

rannsókninni. Að lokinni rannsókn mun gögnum hennar verða eytt á 

viðeigandi hátt. Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er ef þeir 

óska þess. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Ída Björg Unnarsdóttir, meistaranemi. 

 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður samþykki og staðfesti með undirskrift minni að taka 

þátt í rannsókn sem snýr að fyrirlögn tilraunverkefnis í sjálfbærnimenntun í 

leikskóla. Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og treysti því að öll 

gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. 

 

 

__________________________________ 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda 


