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Formáli 

Þessi greinagerð er hluti af 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. – gráðu við 

Leikskólakennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2016. 

Leiðbeinendur voru Kristín Á. Ólafsdóttir og Svava Pétursdóttir. 

Sjálfbærni er áhugavert efni og vil ég með þessari greinagerð velta upp og 

virða fyrir mér efni sem eykur þekkingu bæði leikskólakennara og annarra 

starfsmanna leikskóla um sjálfbærni ásamt því að kenna börnunum 

sjálfbærni með ólíkum aðferðum. Leikurinn er aðal kennsluaðferð barna í 

leikskólum og þess vegna ákvað ég að búa til leikjabanka með leikjum sem 

nýta má í kennslu og starfi tengdu sjálfbærni í leikskólum.  

Tölvur og upplýsingatækni er mitt aðal áhugamál og því fannst mér mjög 

áhugavert að setja upp vefsíðu með leikjabanka, til notkunar í kennslu. 

Þetta var skemmtilegt, krefjandi og mjög lærdómsríkt verkefni.  

Verkefnið er greinagerð og vefsíða með leikjabanka sem má nálgast á 

http://www.leikidmedsjalfbaerni.com/. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir þolinmæði á meðan ég vann að þessu verkefni. Ég þakka Kristínu 

Á. Ólafsdóttur og Svövu Pétursdóttur leiðbeinendum mínum hjartanlega 

fyrir alla aðstoð, faglega ráðgjöf, þolinmæði og tíma. Guðlaug Arnórsdóttir 

og Agnes Ólafsdóttir fá einnig bestu þakkir fyrir yfirlestur og ráðleggingar 

meðan á verkefninu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri sem hefur kynnt sér 

Siðareglur Háskóla Íslands (2016, 7. mars, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra sem og til eigin, eldri 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift 

minni. 

 

Reykjavík, 25.maí 2016 

 

________________________________ 

http://www.leikidmedsjalfbaerni.com/
http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur
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Ágrip 

Verkefni þetta samanstendur af greinagerð og leikjabanka á vefsíðu. 

Meginhugsun leikjabankans er að taka stórar hugmyndir sjálfbærrar 

þróunar og finna í þeim kjarnann til að kenna leikskólabörnum í gegnum 

leik. Í greinagerðinni er fjallað um einn af grunnþáttum Aðalnámskrár 

leikskóla (2011): sjálfbærni; hvað felst í hugtakinu sjálfbærni og hvert er 

hlutverk kennarans í menntun til sjálfbærni. Auk þess er fjallað um gildi 

leiksins ásamt kenningum um leikinn, hvernig barnið lærir í gegnum leik 

sinn og um mikilvægi leiksins í þroska barnsins.  

Seinni hluti verkefnisins er leikjabanki, settur upp á vefsíðu. Með 

leikjavefnum vil ég gefa hugmyndir að leikjum sem eru gagnlegir til að 

kenna sjálfbærni í leikskóla. Í námi til sjálfbærni ættu börn að læra að taka 

virkan þátt í samfélaginu, að bera virðingu fyrir öðrum, umhverfi sínu og 

náttúrunni, en með leikjum skapast tækifæri til að upplifa og njóta. Leikirnir 

eru því settir fram í flokkum: að læra til að öðlast þekkingu; að læra til að 

öðlast færni; að læra að vera og loks að læra að lifa í sátt. 

 Leikirnir í leikjabankanum miðast við börn á aldrinum þriggja til fimm 

ára. Með hverjum leik fylgir skilgreint markmið, talið er upp hvaða áhöld eru 

notuð og hvaða markmið menntunar til sjálfbærni eru tengd við viðkomandi 

leik. Auk þess eru leiðbeiningar gefnar um hvað kennari þarf að hafa í huga 

við undirbúning og framkvæmd leiks. Leikurinn kallar fram skemmtilegar 

stundir með hreyfingu, sköpun og tónlist. Með ítarlegum leiðbeiningum var 

hugsunin sú að bæði leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla geti 

unnið með leikina á sem aðgengilegastan hátt. Sumir leikjanna eru með 

tilbúin áhöld, búin til af mér og er hægt að nota hugmyndirnar að þeim. 

Leikirnir eru ýmist frumsamdir eða fengnir að láni og lagaðir að hugmyndum 

verkefnisins og er það von höfundar að þeir muni nýtast leikskólum 

landsins. 
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Abstract 

Playing with sustainability 

This project consists of an exposition and a website with games. The main 

idea bedind the website is making big ideas of sustainable development and 

in the nucleus to introduce it to preschool children through play. The 

exposition deals with one of the basic elements of the Preschool curriculum 

(2011): sustainability; the concept of sustainability and the role of teachers 

in education for sustainability. In addition is the value of the game and the 

theory of the game, the child learns through play and the game is important 

in the development of children. 

The second part of the project is a website with games. With the website 

I want to give ideas for games that are useful to teach sustainability in 

preschools. In the education of sustainability, children should learn to 

participate actively in society, show respect for others, for the environment 

and for nature; and provide the opportunity to experience and enjoy, 

through games. The games are presented in the following categories: 

learning to know; learning to do; learning to be and learning to live 

together.  

The games on the website are aimed at children aged three to five years. 

Every game has a defined target, the necessary instruments are listed and 

the target goals for sustainability education are associated with each game 

especially. In addition, instructions are given as to what a teacher needs to 

consider for the preparation as well as descriptions of how the games are 

executed. The games call for enjoyable hours with movement, creativity 

and music. With detailed instruction, it is a desired goal that both teachers 

and other school employees can work with the games with ease. Some of 

the games use prepared and ready instruments, created by myself which 

can be used along with the ideas following them. The games are either 

original or recruited widely and adapted to the ideas of the project and the 

author hopes that they will be useful in the country’s preschools. 
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1 Inngangur 

Einn af grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla (2011) er sjálfbærni. Menntun 

til sjálfbærni gerir fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem tengjast 

samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. 

Hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun fela í sér að við skilum ekki 

umhverfinu okkar til afkomendanna í lakara ástandi en við tókum við því. 

Eins að við leitumst við því að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 13). 

Börnin þurfa að skilja, virða og þekkja náttúruna, bæði vegna þeirrar 

þjónustu sem hún innir af hendi við mannfólkið og vegna sjálfsgildis hennar. 

Umhverfið, og þar með náttúran, umkringja allt mennskt samfélag. Dæmi 

um úrlausnarefni sem menn standa frammi fyrir eru loftslagsbreytingar, 

lífsbreytileiki og umhverfisvernd. Hugmyndafræði sjálfbærni snýst um 

jöfnuð á milli kynslóða og innan kynslóða, í samfélagslegu tilliti. Til að 

jöfnuður náist er þörf á að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á 

fjölbreytileika mannlífs og ,,tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi 

hópa sér gert jafn hátt undir höfði“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 13).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að mikilvægt sé að 

leikskólinn kenni börnunum að bera virðingu fyrir umhverfinu og 

náttúrunni. Eins að leikskólinn eigi að skapa börnunum tækifæri til að 

upplifa og njóta. Leikskólinn á að vekja börnin til umhugsunar um sjálfbæra 

þróun og sjálfbærni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 13).  

Verkefnið er sett fram í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn er greinargerð þar 

sem fjallað er um grunnþáttinn sjálfbærni, hvað felist í hugtakinu sjálfbærni 

og hvert sé hlutverk kennara í menntun til sjálfbærni. Auk þess er fjallað um 

kenningar þeirra Vygotsky, Dewey og Piaget sem lögðu áherslu á það að 

barnið lærir í gegnum leik og að leikurinn er mikilvægur í þroska barna. Auk 

þess verður í greinargerðinni sagt frá nýlegri umfjöllun fræðimannanna 

Frost, Lillemyr og van Oers sem tala um leik á þann hátt að hann sé bæði 

markmið og leið í uppeldisstarfinu þar sem hann efli alhliða þroska barna.  

Seinni hluti verkefnisins er leikjabanki settur upp á vefsíðu með leikjum 

sem nýta má til að kenna sjálfbærni í leikskóla og skýringar á því hvernig 

leikjabankinn er byggður upp. Ritið Nám: Nýting innri auðlinda (UNESCO, 

1996), sem fjallar um menntun á 21. öldinni er notað sem innblástur fyrir 
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leikjabankann. Í leikjabankanum eru leikirnir settir í fjóra flokka: Fyrsti 

flokkurinn felur í sér leiki sem snúast um það að læra til að öðlast þekkingu. 

Annar flokkurinn felur í sér leiki sem snúast um það að læra til að öðlast 

færni. Þriðji flokkur felur í sér leiki sem snúast um það að læra að vera. 

Fjórði flokkurinn felur í sér leiki sem snúast um að læra að lifa í sátt og 

samlyndi við aðra. Leikirnir eru tengdir við markmið menntunar til 

sjálfbærni og þau má finna í þemaheftinu Sjálfbærni eftir Sigrúnu 

Helgadóttur (2013). Sumir leikjanna eru frumsamdir af mér, aðrir lærðir á 

vinnustað og enn aðrir eru byggðir á leikjum sem er að finna á netinu. 

Leikirnir miðast við börn á aldrinum þriggja til fimm ára. Með hverjum leik 

eru skilgreind markmið, talið upp hvaða áhöld eru notuð og leiðbeiningar 

gefnar fyrir kennara um hvernig leikurinn er framkvæmdur. Leikjabankinn 

inniheldur hugmyndir sem eiga að hjálpa, ekki bara kennurum heldur öllu 

starfsfólki leikskólans, að kenna börnum, m.a. um samhjálp og samábyrgð, 

námsumhverfi leikskólans og  umhverfisvitund. Einnig um virðingu fyrir 

fjölbreytileika náttúrunnar, umhverfinu, fólki, lífsvenjum fólks sem og 

gagnrýna hugsun og uppbyggileg samskipti (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 

51). 

1.1 Markmið og tilgangur verkefnis 

Markmiðið með þessu verkefni er að varpa ljósi á notkun leikja í námi barna 

til sjálfbærni í leikskólum. Eins og Jóhanna Einarsdóttir (2010b) bendir á er 

leikur grunnur fyrir allt frekara nám. Börn læra í gegnum leik og er hann 

órjúfanlegur þáttur í þroskaferli þeirra. Leikur er eitt mikilvægasta 

tjáningarform barna og ýtir undir skapandi hugsun þeirra og því fléttast 

leikurinn inn í allt leikskólastarfið. Leikur er tæki barnsins til að takast á við 

áföll og gleði lífsins. Í gegnum leik læra börnin að umgangast önnur börn og 

vinna saman (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls. 4). Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er: Hvernig væri hægt að nota leiki, í námi leikskólabarna, til 

menntunar í sjálfbærni? 

Ég er búin að vinna í leikskóla í 10 ár og hef ég unnið með börnum úr 

öllum aldurshópum leikskólans. Þegar ég var með eldri börnin þá voru þau 

mjög spennt að vinna með „skólaverkefni“ í hópastarfi. Við fundum upp á 

allskonar verkefnum, sem unnin voru við borð og voru börnin mjög spennt 

og unnu verkefnin af miklum áhuga og einbeitingu. Við kennararnir vorum 

alltaf að reyna að finna skemmtileg og áhugaverð verkefni eða leiki. 

Grunnþátturinn sjálfbærni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) er hugtak sem við 

byrjuðum að nota mjög mikið í okkar daglega lífi. Við þurfum að efla 

umhverfisvitund, horfa til framtíðar og að mínu mati er vöntun á  námsefni 
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fyrir leikskóla til að fræða börn um sjálfbærni. Við kennum börnunum að 

flokka rusl og endurvinna, en menntun til sjálfbærni er ekki bara það heldur 

svo miklu meira. Menntun til sjálfbærni kennir okkur líka að við þurfum að 

lifa í sátt og samlyndi við aðra og hvernig við lærum að öðlast þekkingu eða 

að vera heilbrigðar manneskjur (UNESCO, 1996, bls. 20-21). Að mínu mati er 

það án efa mjög gagnlegt að draga þetta efni saman og tilvalið að búa til 

leikjabanka með leikjum og verkefnum tengdum viðfangsefnum leikskólans, 

sérstaklega um sjálfbærni. Þá þurfum við ekki að verja jafn miklum 

dýrmætum tíma í að finna upp og leita að verkefnum fyrir þennan 

aldurshóp. Tilgangur þessa verkefnis er að koma á framfæri aðgengilegum 

hugmyndum sem nýta má í kennslu og starfi tengdu sjálfbærni í leikskólum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvernig er hægt að nota leiki í námi 

leikskólabarna til menntunar til sjálfbærni? Til að svara þessari spurningu er 

borin fram fræðileg umfjöllun um hugtakið „sjálfbær þróun“ og farið yfir 

það hvenær hún var fyrst skilgreind og hvað það er sem felst í henni. Fjallað 

er um grunn menntunar til sjálfbærni, markmið hennar og hvernig hún 

þróaðist fyrst á Íslandi. Einnig er fjallað um hið mikilvæga hlutverk 

kennarans í menntun til sjálfbærni.  

Til að byrja með verður fjallað um helstu kenningar að baki leikjum 

barna, frá þeim fræðimönnum Vygotsky, Dewey og Piaget sem benda á að 

barnið lærir í gegnum leik og að leikurinn hafi stór áhrif á þroska barna. 

Mikilvægi leiksins er einnig skoðað sem og það hvernig Aðalnámskrá 

leikskólans (2011) fjallar um hann. Leikurinn er, samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla, „óaðskiljanlegur þáttur bernskuáranna og aðalnámsleið 

leikskólastarfsins“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.37). Leikur hefur fylgt 

mannkyninu í gegnum aldirnar og sýnt og sannað mikilvægi sitt í þroskaleið 

barna. Þar sem leikurinn er ein af aðal kennsluaðferðum leikskóla ber okkur 

sem kennurum að bjóða börnum upp á námsefni sem eykur víðsýni þeirra 

og fróðleik í gegnum leik. 

2.1 Sjálfbærni og menntun til sjálfbærni 

Hugtakið „sjálfbær þróun“ var upphaflega skilgreint árið 1987 og er þekkt í 

dag sem „þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta eigin þörfum1" (UNESCO, 1987, bls. 16). 

Þarfir mannsins eru: atvinna; menntun; heilsa; aðgangur að heilbrigðu 

náttúrulegu umhverfi; jákvæð og svæðisbundin sjálfsmynd; ábyrgð og 

stjórnun (McKeown, 2002, bls. 8). 

Menningarmálstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO, e.d.) skilgreinir 

sjálfbæra þróun sem samþætt hugtak sem felur í sér allar mannlegar 

aðgerðir og hefur þann tilgang að bæta lífsgæði bæði í nútímanum og fyrir 

framtíðarkynslóðir á meðan hún heldur möguleikum jarðarinnar til að styðja 

                                                           
1 e. development sustainable to ensure that it meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. 
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lífið í öllum sínum fjölbreytileika. Sjálfbær þróun er byggð á lýðræði, 

réttarríki og virðingu fyrir grundvallarréttindum, frelsi, jöfnum tækifærum 

og menningarlegri fjölbreytni (UNESCO, e.d.). Sjálfbær þróun stuðlar, 

samkvæmt UNESCO (e.d.), að hagkerfi sem byggir á vísindum, nýsköpun, 

félagslegri og svæðisbundinni samheldni og vernd og heilsu manna og 

umhverfisins. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður 

Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 

og Þórunn Reykdal (2008), benda á að hugmyndin um sjálfbæra þróun er 

byggð á þremur stoðum: umhverfi, samfélagi og efnahag. Ef það er jafnvægi 

á milli þessara stoða hefur sjálfbærni náðst. Í raun eru þessir þrír þættir, 

það er að segja umhverfi, samfélag og hagkerfi, þrískipt mengi. Sigrún 

Helgadóttir (2013) bendir á að stærsti þátturinn sé umhverfið allt, jörðin og 

himingeimurinn, náttúran sjálf og allt sem tengt er við hana - loftið, vatnið 

og margbreytilegt lífríkið. Samfélag sé hins vegar það umhverfi sem 

maðurinn hafi skapað innan náttúrunnar, bæði efnislegt og félagslegt. 

Maðurinn hefur byggt fjölbreytta menningu og þjóðfélög með sínum lögum, 

samskiptum og skipulagi. Hagkerfið sé til að mynda mannanna verk og hafi 

maðurinn mótað það innan samfélagsins. Samkvæmt Sigrúnu Helgadóttur 

verður hagkerfið að taka tillit til þeirra gilda sem skapa gott samfélag. 

Samfélagið, sem er allt innan ákveðins umhverfis, verður að aðlaga sig að 

þeim lögmálum og reglum sem náttúran setur. Mannfólkið þarf að leysa 

þann vanda sem nú steðjar að vegna rýrnunar jarðargæða og til þess að 

gera það þarf maðurinn að breyta neysluvenjum og lífsháttum sínum 

(Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 15).  

Sjálfbær þróun ætti því að vera hluti af allri menntun og uppeldi sem 

gefur fólki á öllum aldri, og af öllum þjóðernum, þekkingu, skilning og 

tækifæri til að taka ábyrgð á sjálfbærri framtíð. 

„Sjálfbær þróun snýst um manninn og möguleika hans. Fólk á 

að geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9). 

Nýlega var í fréttum fjallað um sjálfbæra þróun,  í desember 2015 

(Unated Nations, 2016). Snerist sú frétt um Loftslagsráðstefnuna sem haldin 

var í París sama ár, en fulltrúar allra 195 ríkjanna á ráðstefnunni samþykktu 

þar samning sem felur í sér að hitastig jarðarinnar megi ekki hækka um 

meira en tvær gráður fyrir árið 2050 (Unated Nations, 2016). Ríkin tóku 

ákvörðun um að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda og er þetta 

laglega bindandi ákvörðun. 
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Markmið samningsins er að halda hækkun hitastigs fram til ársins 2100 

undir 2 gráðum, en jafnframt, helst að reyna að halda hækkuninni undir 1,5 

gráðu. Lagðir eru 100 milljarðar Bandaríkjadala í framkvæmd samningsins á 

ári hverju fram til ársins 2020. 

Á fimm ára fresti verður kannað hvernig ríkjunum gengur með 

loftslagsáætlanir sínar. Hinsvegar var ákvæði um það að ríki heimsins ættu 

að skipta út jarðefnaeldneyti á seinni hluta aldarinnar fellt út úr 

upprunalegum drögum samningsins. Þetta er fyrsti samningur sinnar 

tegundar þar sem svo mörg ríki eru samstíga í aðgerðum. Þrátt fyrir að allir 

fulltrúarnir sem sóttu þingið hafi ekki verið fullkomlega sáttir með 

niðurstöðuna markar einróma samþykkt samningsins þó ákveðin tímamót.   

Í lokalotu viðræðnanna var einkum tekist á um þrjú atriði: Metnaðarstig 

og eftirfylgni markmiða ríkjanna; sanngjarna ábyrgðarskiptingu þróaðra 

ríkja annars vegar og þróunarlanda hins vegar og loks fjármögnun aðgerða 

og stuðning við þróunarríki (Unated Nations, 2016). 

2.1.1 Menntun til sjálfbærni 

Á níunda áratug síðustu aldar varð sjálfbær þróun fyrst áberandi í 

umræðunni. Árið 1987 var hugtakið sjálfbær þróun lagt fram af nefnd 

Sameinuðu þjóðanna, sem undir forystu Gro Harlem Brundtland skilaði 

skýrslunni Sameiginleg framtíð okkar, en samhliða henni hófst umræða um 

mikilvægi sjálfbærni í menntun (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7). Markmið 

sjálfbærni má finna í mörgum skjölum. Fyrsta opinbera viðurkenningin á 

hlutverki menntunar í sjálfbærri þróun kom fram á leiðtogafundi í Ríó árið 

1992 með tilkomu Kafla 36 um að stuðla beri að menntun og vitund 

almennings, sem og þjálfun í Dagskrá 21 (McKeown, 2002, bls. 10). Næstu 

leiðtogafundir þar á eftir sem miðuðu að menntun til sjálfbærni fóru fram á 

árunum 1993 og 1995. Árið 2002 var svo Jarðarsáttmálinn kynntur á 

ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, sem haldin var í 

Jóhannesarborg. Á þeirri ráðstefnu var ákveðið að árin 2005 - 2014 yrðu 

áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar. Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) var falið að stýra verkefninu Áratugur 

sjálfbærrar þróunar (e. Decade of Sustainable Development). Markmið 

áratugarins (2005 - 2014) var að samræma menntun til sjálfbærrar þróunar í 

mörgum ólíkum verkefnum, m.a. til að auka þekkingu á umhverfi, 

alþjóðlegri menntun og friði á jörðu (UNESCO, e.d.).  

Árið 1995 gaf alþjóðleg nefnd á vegum Menningarmálastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO, 1996) út rit sem ber heitið Nám: Nýting 

innri auðlinda (e. Learning: the treasure within).Helsta niðurstaða 
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nefndarinnar er að á næstu öld verði að gera tvær meginkröfur til 

menntunar: Annars vegar að miðla vaxandi forða þekkingar og 

verkkunnáttu og hins vegar að þroska hvern einstakan mann og bæta 

samfélög manna. Nefndin telur, samkvæmt UNESCO (1996, bls. 37) að til 

þess að ná þessum meginmarkmiðum menntunar verði nám að byggjast á 

fjórum máttarstólpum. Fyrsti máttarstólpinn er: Að læra til að þekkja (e. 

learning to know) sem fjallar um það hvernig við lærum með því að þróa 

minni okkar og hæfileika til að hugsa og einbeita okkur (UNESCO, 1996, bls. 

21). Annar stólpinn vísar til hæfni, bæði vitrænnar og verklegrar og heitir: 

Að læra að gera (e. learning to do): Þetta veitir einstaklingum færni sem 

gerir þeim kleift að taka þátt í hagkerfi heimsins og samfélagi. Í þriðja 

stólpanum er lögð áhersla á gildi og trú manna og það að læra að vera (e. 

learning to be): Að einstaklingar öðlist félagsfærni og færni til 

sjálfsgreiningar sem geri þeim kleift að þróast eins mikið og mögulegt er 

félagslega sem og líkamlega, í átt að fullmótuðum og heilbrigðum 

manneskjum. Fjórði stólpinn felur í sér samlyndi (e. learning to live 

together). Hann fjallar um það hvernig einstaklingur lærir að búa í 

lýðræðislegu og menningarlegu samfélagi. Að einstaklingur læri að bera 

virðingu fyrir öðrum og hvernig hann eigi að búa í friði og sátt á öllum 

stigum þjóðfélagsins. Til þess að geta lifað í sátt og samlyndi verða mannleg 

samskipti að vera til staðar og einnig þurfa þau að vera góð (UNESCO, 1996, 

bls. 20-21). Þessir fjórir stólpar verða notaðir sem flokkar í leikjabankanum 

og leikirnir verða flokkaðir eftir þeim, eins og skýrt er frá í kafla 1 hér á 

undan.  

2.1.2 Sjálfbærni og menntun til sjálfbærni á Íslandi 

Umhverfisráðuneytið (2002) hefur gefið út stefnumótun Íslands um 

sjálfbæra þróun: Velferð til framtíðar. Aðaltilgangur stefnumörkunarinnar 

er: ,,1) Að setja markmið til lengri tíma, 2) skilgreina forgangsverkefni til 

skemmri tíma og 3) skilgreina og þróa mælikvarða á árangur“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 10). Árið 2002 var stefnumörkun um 

sjálfbæra þróun fyrst gefin út og á fjögurra ára fresti hefur hún verið 

endurskoðuð í tengslum við umhverfisþing. Skýrslan var síðar uppfærð fyrir 

tímabilið 2010-2013. Í skýrslunni Velferð til framtíðar sem 

Umhverfisráðuneytið gaf út 2010 var í fyrsta skipti fjallað um menntun á 

sviði sjálfbærrar þróunar, sjálfbæra neyslu, sjálfbæra framleiðslu og um 

sjálfbærar varnir gegn slysum og ofbeldi. Hún skiptist í fjóra kafla: Heilbrigt 

og öruggt umhverfi, vernd náttúru, sjálfbær nýting auðlinda og hnattræn 

viðfangsefni (Umhverfisráðuneytið, 2010). 
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Árið 2011 kom út Aðalnámskrá leikskóla sem er byggð á lögum um 

leikskóla (nr. 90/2008). Hún er rammi fyrir skólastarfið á leikskólastigi og 

birtir heildarsýn um menntun barna á leikskólaaldri á Íslandi. Aðalnámskrá 

leikskóla er ekki aðeins ætluð fyrir stjórnendur skóla og kennara heldur líka 

fyrir nemendur, foreldra þeirra, opinberar stofnanir og fleiri (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 9). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru sex grunnþættir. 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, 

að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast auk 

þess um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélaginu, breyta því og þróa það. Grunnþáttunum er ætlað að 

undirstrika meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í 

öllu skólastarfi. Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvernig 

grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 14).  

Ákveðið hefur verið af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu að einn 

af fimm grunnþáttum námskráa fyrir skólakerfið verði menntun til 

sjálfbærni. Viðfangsefnið þeirrar menntunar er fyrst og fremst samband 

milli manns og náttúru sem hefur lengi vakið athygli fólks. Áhugi 

nútímavísinda á þessu sviði er að aukast út frá vaxandi árekstrum milli 

manns og umhverfis. Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera 

einstaklingum kleift að takast á við viðfangsefni sem meðal annars tengjast 

umhverfi og efnahag í þróun samfélags sem og félagslegum þáttum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 17). 

Menntun til sjálfbærni og vísindi eru samþætt hugtök í Aðalnámskrá 

leikskóla. Með því er vísað til aðferða barna við að kanna og reyna að skilja 

umhverfi sitt. Börn læra í samskiptum sínum við umhverfi sitt. Byggja þarf á 

þeirri reynslu til að skapa aðstæður fyrir nýja og merkingarbæra reynslu. 

Áhersla er lögð á samhengi þeirra viðfangsefna sem unnið er með hverju 

sinni svo sem vísindi og tækni, náttúru og samfélag og mismunandi 

náttúrufyrirbæri. Enn fremur þarf að ýta undir vísindalega hugsun barna og 

aðstoða þau við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu. Í því felst mikilvægi þess 

að kenna börnum virðingu í samskiptum sínum við umhverfið og náttúruna. 

Það er jafnframt hlutverk leikskólans að sjá til þess að börn fái tækifæri til 

þess að upplifa umhverfið og njóta þess (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

44). Þar að auki leggur leikskólinn áherslu á skapandi starf þar sem 

starfshættir hans mótast af umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, ábyrgð, 

umhyggju og virðingu fyrir manngildi hvers og eins. Þannig verður eitt af 

meginmarkmiðum leikskólans að hlúa að börnunum bæði andlega og 

vitsmunalega sem og efla víðsýni þeirra og siðferðisvitund (Aðalnámskrá 
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leikskóla, 2011, bls. 30). Eftirfarandi markmið eru gott leiðarljós fyrir alla 

kennara til að skilja og kenna börnum þá hugsun sem felst í menntun til 

sjálfbærni: 

 Að efla umhverfisvitund, þekkingu, skilning og 

væntumþykju á náttúru, umhverfi og fólki. 

 Að auka vilja til náttúruverndar og auka virðingu fyrir 

fjölbreytileika náttúru og mannlífs. 

 Að temja sér lífsvenjur sem stuðla að heilbrigði jarðar, 

náttúru og fólks. 

 Að þjálfa hæfni til lýðræðis, þjálfa samlíðan með fólki, 

gagnrýna hugsun og samskiptahæfileika. 

 Að horfa til framtíðar og virða rétt komandi kynslóða til 

sæmandi lífs og heilbrigðis (Sigrún Helgadóttir, 2013, 

bls. 51). 

Fyrir nokkrum árum stóð rannsóknarhópur á vegum Kennaraháskóla 

Íslands og Háskólans á Akureyri að þriggja ára rannsóknar- og 

þróunarverkefni undir heitinu GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða 

(2008) sem fjallar um menntun til sjálfbærrar þróunar. Markmið 

verkefnisins var annars vegar að finna leiðir til að efla menntun til sjálfbærni 

á Íslandi og hins vegar að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni. Ein af 

afurðum verkefnisins er greiningarlykill sem felur í sér skilgreiningu á 

menntun til sjálfbærni. Skoðað var hvernig eða hvort ,,menntun til 

sjálfbærrar þróunar var gerð skil í aðalnámskrám leik-, grunn og 

framhaldsskóla“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 14). 

Greiningarlykillinn byggir á eftirfarandi þáttum:  

 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og 

umhverfi. 

 Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna 

skynsamlega. 

 Velferð og lýðheilsa. 
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 Lýðræði og þátttaka í samfélaginu ásamt getu til 

aðgerða. 

 Jafnrétti og fjölmenning. 

 Alheimsvitund/alþjóðavitund. 

 Efnahagsþróun og framtíðarsýn. 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, o.fl., 

2008, bls. 14-15). 

2.1.3 Hlutverk kennara í menntun til sjálfbærni 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) bendir á að hlutverk leikskólakennara er ekki 

einungis fólgið í því að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að efla 

með þeim gagnrýna hugsun, vera leiðbeinandi í öllu skólastarfi og skapa 

góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls.11). Samkvæmt Carmen (2008) á leikskólakennari að bera virðingu fyrir 

öðrum, vera jákvæður og upplýstur og samskipti hans við börnin eiga að 

vera án mismununar. Hann hlustar á raddir barnanna og fylgir hagsmunum 

þeirra samkvæmt eigin þekkingu og bestu vitund (Carmen, 2008, bls. 178).  

Samkvæmt John Dewey (2000b, bls. 17) þurfa kennarar að kunna og 

geta skipulagt skólastarfið með það í huga að kenna börnum á mismunandi 

aldri og á ýmsum stigum námsþroska og áhuga. Þetta er til dæmis mikilvægt 

að hafa í huga þegar skipuleggja á  námsumhverfi fyrir yngstu börnin í 

leikskólanum. Hafa þarf í huga hvaða þarfir þau hafa á þeim aldri og taka 

tillit til þess að þau nota líkamann mikið til að upplifa, skilja og túlka 

umhverfi sitt. 

Dewey (2000a) talar um að mikilvægt sé að börn fái tækifæri til að læra 

af reynslunni og af eigin virkni og áhuga en ekki beinni hefðbundinni 

kennslu. Börn noti leikinn til að öðlast betri innri sýn og auka þekkingu sína 

og að leikurinn sé frjáls og sé þeim eðlislægur og veki áhuga á að kanna og 

rannsaka samfélagið og náttúruna (Dewey, 2000a, bls. 35).  

Hlutverk leikskólakennarans segir Pratt (1948) að sé að færa námsefnið 

yfir á áhugasvið barnanna og treysta því að börnin séu fær um að byggja 

upp eigin þekkingu. Pratt hvetur kennara til að vera á hliðarlínunni þangað 

til börnin þarfnast leiðbeiningar. Þá eiga kennarar að spyrja opinna 

spurninga og efna til umræðna við börnin til að styðja þau áfram í leit sinni 

að þekkingu (Pratt, 1948, bls. 10).  
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Ef að börnin fá ákveðið frelsi (e. A degree of freedom) í leik sínum fá þau 

tækifæri til þess að breyta aðgerðum, aðstæðum, reglum og markmiðum. 

Þetta tengist hugmyndafræði Vigotsky um að gæði starfseminnar velti að 

ákveðnu leyti á frelsi (van Oers, 2010, bls. 6).  

Menntun til sjálfbærni og vísindi eru samþætt hugtök í Aðalnámskrá 

leikskóla. Með því er vísað til aðferða sem notaðar eru til að kenna börnum 

að kanna og reyna að skilja umhverfi sitt. Það kemur fram í mörgum 

heimildum og rannsóknum að börn læra í samskiptum sínum við umhverfið, 

en til að sem bestur árangur náist þá er mikilvægt að hlutverk kennarans sé 

skýrt og að hann sé meðvitaður um ábyrgð sína á menntun til sjálfbærni. 

Kennarar þurfa að hafa í huga hvaða þarfir liggja að baki hvers barns, því 

þau eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Einstaklingar skilja og túlka á 

misjafnan hátt og nota börn oft á tíðum líkamann mikið til að upplifa, skilja 

og túlka umhverfi sitt (John Dewey, 2000b, bls. 17).  

2.2 Leikurinn 

Leikurinn gegnir mikilvægu hlutverki í leikskólastarfi. Hann uppfyllir fjölda 

persónulegra þarfa hjá börnum vegna þess að hann er spegilmynd af 

raunveruleikanum. Í gegnum leik kynnast börn heimi hinna fullorðnu 

(Lillemyr, 2009, bls. 6). 

Lillemyr (2009) telur að leikir séu einnig mikilvægir fyrir líkamlega þróun 

og eflingu barna. Auk þess séu þeir mikilvægir fyrir andlegan þroska þeirra 

því leikurinn þrói tilfinningar og skynjun (Lillemyr, 2009, bls. 7). Lillemyr 

bendir á að leikir gegna ekki aðeins mikilvægu hlutverki fyrir skynjun, 

viðhorf, hugmyndir og minni heldur hafi þeir auk þess mikla þýðingu fyrir 

þróun ímyndunarafls og hugsunar. Þegar barn leikur með alvöru hluti við 

ímyndaðar aðstæður kynnist það ekki aðeins eiginleikum viðkomandi hluta 

heldur þrói á sama tíma ímyndunarafl barnsins. Leikur barna, samkvæmt 

Lillemyr, hefur merkingu fyrir þróun á virku ímyndunarafli í leikskóla og líka 

á fyrstu árum barns í grunnskóla. Leikandi barn öðlast reynslu og aflar sér 

þekkingar í takt við færni fullorðinna (Lillemyr, 2009, bls. 8). 

2.2.1 Kenningar um leik 

Kenningar fræðimannanna John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky hafa 

haft mikil áhrif á þróun skólastarfs í gegnum tíðina. Það sem áðurnefndir 

fræðimenn eiga sameiginlegt er að þeir töldu allir að börn lærðu best með 

því að prófa sig áfram í leik og gera uppgötvanir sjálf. Eins töldu þeir að 

reynslan væri mikilvægur þáttur í menntun einstaklingsins þar sem þekking 

hans eflist við eigin reynslu.  
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Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur líffræðingur sem nálgaðist 

viðfangsefni sín með allt öðrum hætti og frá allt öðru sjónarhorni en 

sálkönnuðir á borð við Dewey og Piaget gera almennt. Hann var 

heimspekingur og þekkingarfræðingur sem byggði fræðistörf sín og vísindi á 

líffræðilegum grunni. Í rannsóknum sínum túlkaði hann athafnir barna í leik 

sem sýnilegt merki um hugsun þeirra og vitsmunaþroska (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 30). Piaget taldi sjálfsprottinn leik vera 

veigamikinn þátt í vitrænni þróun barna. Hann hélt því fram að þróun 

vitsmuna og þróun leiks væru samofið ferli. Sjálfsprottinn leikur endurspegli 

því þroskastig barns (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 32). Piaget tengdi 

þróun leiksins út frá vitsmunaþroska barna og flokkaði hann leiki í þrennt: 

æfingaleiki, táknleiki og regluleiki (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 34). Frá 

fæðingu til tveggja ára aldurs stendur skynhreyfiskeið yfir og eru 

æfingaleikir dæmigerðir leikir barna á þessum aldri og endurspegla þeir 

þroska barnanna (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 35). Frá aldrinum 

tveggja til sjö ára stendur yfir  foraðgerðaskeið, en á þeim aldri eru 

táknleikir áberandi. Dæmigerðir leikir á þroskaskeiði barna á aldrinum sjö til 

ellefu ára eru svo regluleikir. Þeir fela í sér skipulag sem þátttakendur í 

leikjum setja sér og gangast undir. Regluleiki má greina í tvo meginflokka. 

Annars vegar er um að ræða hefðbundna leiki sem fullorðnir kennir 

börnum, oft frá einni kynslóð til þeirrar næstu. Hins vegar er um að 

ræðasjálfsprottna leiki barnanna með leikreglum sem í eðli sínu eru 

tímabundið og tilviljunarkennt samkomulag þeirra á milli (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 53). 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur sem lagði áherslu 

á menningarlega og félagslega þætti í vitsmunaþroska barna. Samkvæmt 

Frost, Wortham, og Reifel (2012) lagði Vygotsky áherslu á það hvað gerist í 

samskiptum barna og fullorðinna í námi og þroska, hvað hefur áhrif á 

barnið, hvernig það lærir og þroskast. Til að halda þroskaferlinu áfram og 

læra þarf barnið að taka þátt í vitsmunalegu samspili við fullorðna eða 

annað barn sem er lengra komið í námsferlinu. Kennarar þurfa, að mati 

Vygotsky að laga sig að námsaðstæðum barna og svara frumkvæði þeirra 

með svari sem leiðir til þess að börnin leiti sjálf lausnar með aðstoð og 

tileinki sér þannig aukinn þroska og kunnáttu (Frost o.fl., 2012, bls. 33-36).  

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur 

og uppeldisfrömuður. Hann lagði grunninn að heimspekikenningu um 

gagnhyggju og var í fararbroddi í umbótahreyfingu sem kennd var við 

framstefnu (Jóhanna Einnarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 14-15). 



 

24 

Samkvæmt Frost o.fl. (2012) skrifaði Dewey um tvíþætt mikilvægi 

leiksins. Annars vegar að leikur sé notaður til að börn öðlist betri innri sýn 

og þekkingu og hins vegar að leikurinn sé frjáls og börnum eðlislægur og 

veki áhuga á að kanna og rannsaka samfélagið og náttúruna. Dewey leit á 

leikskóla sem mikilvæga reynslu fyrir barnið og að aðaltilgangurinn með 

leikjum væri að barnið finni sjálft sínar eigin hugmyndir. Með leiknum 

framkvæmi barnið fyrst hugmynd sína áður en það meðtaki hana (Frost o. 

fl., 2012, bls. 18-19). 

Jóhanna Einarsdóttir (2010b) talar um að leikur hjálpi börnum að læra á 

og skilja umhverfi sitt. Í gegnum leik tjái börn hugmyndir sínar og 

tilfinningar og þrói félagsleg tengsl við önnur börn. Helstu einkenni leiks,  að 

sögn Jóhönnu, eru: 

 Leikur er eftirsóknarverður, þ.e. börn sækjast eftir því 

að leika sér. 

 Börn beita látbragði þegar þau leika sér. Leikur felur í 

sér leikramma sem greinir leikinn frá 

raunveruleikanum. Það sem er leyfilegt og viðeigandi í 

leiknum er innan þessa ramma.  

 Leikurinn er sjálfsprottinn, þ.e. hann gerist sjálfkrafa.  

 Leikur felur í sér þátttöku og samskipti. Börn kynnast 

sjónarmiðum annarra, takast á, semja og reyna að 

komast að niðurstöðu.  

 Leikur er laus við utanaðkomandi reglur sem aðrir 

setja. Í leik móta börnin sjálf reglurnar sem eru í 

stöðugri endurskoðun.  

 Í leik er áherslan á athöfnina en ekki útkomuna. Börn 

leika sér leiksins vegna en ekki vegna afurðar eða 

árangurs.  

 Leikur er frjáls athöfn og börn leika sér af fúsum og 

frjálsum vilja (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls. 3-4). 

Lillemyr (2001) bendir á að leikurinn sé mikilvægur fyrir leikskólabörn því 

í gegnum leikinn tjái barnið upplifanir sínar, spennu, vanlíðan og gleði. 

Mikilvægt sé að leikskólakennarar fylgist með leik barnsins til að fá innsýn í 
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hugarheim þess. Þannig geti þeir stutt og hvatt barnið ef þörf er á. Lillemyr  

leiðir hugann að leiknum sem sérstakri faggrein innan uppeldisgeirans en 

sem slíkur hafi hann fram að þessu ekki náð að fanga athygli 

uppeldisfræðinga nema að litlu leyti. Þar af leiðandi sé hann kannski ekki 

metinn að verðleikum, hvorki sem vísindagrein, né í opinberri umræðu um 

uppeldismál eða uppeldisstarfsemi yfir höfuð. Á sviði uppeldisrannsókna 

hafi leikurinn, sem sérstakt viðfangsefni eða faggrein, orðið útundan og 

verið stórlega vanmetinn. Lillemyr bendir á að athyglisvert sé að þó svo að 

leikurinn hafi verið í stöðugri þróun um langt skeið og átt síauknum 

vinsældum að fagna, hafi menn þó ekki nýtt sér möguleika hans sem 

uppeldisaðferð fyrr en á síðari árum, einkum innan leik- og 

forskólauppeldisfræðinnar (Lillemyr, 2001, bls. 15-16).  

Samkvæmt Lillemyr (2001) er það mikilvægt að öll börn taki virkan þátt í 

leik. Lillemyr talar um að leikurinn hafi margs konar gildi bæði fyrir börn og 

fullorðna og birtingarform hans komi víða fram í athöfnum okkar, bæði 

beint og óbeint. Þá sé nánast illmögulegt að skilgreina leikinn sem eitthvað 

eitt og afmarkað fyrirbæri. Skoðanir og skilgreiningar á eðli leiksins séu 

margvíslegar (Lillemyr, 2001, bls. 15-16). Lillemyr (2001, bls. 16-17) bendir á 

að leikurinn sé hluti af barnamenningu sem stuðlar að félagslegri meðvitund 

barnsins;  að það njóti sín í félagi við aðra. Leikurinn stuðli að 

persónuþroska sem og félagslegri og menningarlegri vitund sem barnið 

samsami sig með. Hann telur auk þess að leikinn megi skoða bæði út frá 

fagurfræðilegri upplifun sem og reynslu og sjálfsprottinni tjáningu. Eins hafi 

leikurinn siðferðislegt gildi og nefnir í því samhengi fyrirfram ákveðnar 

leikreglur um það hvað má og hvað ekki. Leikurinn, bendir Lillemyr á, getur 

stuðlað að úrvinnslu neikvæðra tilfinninga og upplifana á þann hátt að 

barnið ímyndar sér aðstæður tengdar eigin upplifunum sem það „sviðsetur“ 

í leik sínum og vinnur þannig úr þeim á eigin forsendum. Í gegnum leikinn 

læri barn að þekkja gagnkvæma virðingu og einnig að taka tillit til og virða 

skoðanir annarra. Lillemyr (2001, bls. 19) telur að barn þroski einnig hæfni 

sína til að skilja umhverfið og heiminn sem það lifir í. Leikurinn sé góð leið til 

þess því þar upplifi barnið sig öruggt í tilraunum sínum og fái útrás fyrir 

ímyndunaraflið á eigin forsendum án fordæmingar annarra um það „hvað 

sé rétt eða rangt“.  

2.2.2 Mikilvægi leiksins 

Wardle (1987) skilgreinir leikinn sem frjálst val athafna sem séu ósjálfráðar, 

sprottnar af sjálfshvatningu, veiti ánægju og séu börnum eðlilegar. Börnin 

ákveða lengd tímans á leiknum, notkun efniviðarins, umhverfið, reglur sem 
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gilda í leiknum og hlutverk þeirra sem taka þátt í honum. Val barnanna telur 

Wardle vera byggt á skilningi þeirra á raunveruleikanum. Wardle telur að 

börn leiki sér ekki til að fá verðlaun, peninga eða mat, heldur vegna þess að 

þeim þyki það gaman. Hann heldur því fram að leikurinn sé ekki leikur ef 

börnum er,  sem dæmi, sagt að nota ákveðna kubba til að búa til ákveðinn 

bókstaf. Ekki sé það heldur leikur þegar börn eru að keppast um að gera 

flottasta tréskipið svo dæmi sé tekið (Wardle, 1987, bls. 1). 

Á svipuðum nótum skilgreinir Garvey leikinn sem athafnasemi sem hafi 

jákvætt gildi fyrir barnið sem er að leika sér og sé þannig sjálfshvetjandi og 

byggi á frjálsu vali. Hann telur að leikurinn þurfi að vera hrífandi fyrir barnið 

og hafi þannig „ákveðna kerfisbundna tengingu“ (Garvey, 1977, bls. 5). Fox 

(2008, bls. 1) bendir á að mikilvægt sé fyrir kennarann að hafa í huga að 

kröfur sem fullorðnir geri til leiksins eða hvatning um athafnasemi barnsins 

geti breytt eðli leiks. Fromberg telur að leikurinn sé „fullkomin sameining 

mannlegrar reynslu“ (Fromberg, 1990, bls. 223). Þegar börn leika sér byggja 

þau leikinn á nýrri þekkingu út frá fyrri reynslu, þannig að hlutir sem þau 

hafa gert eða séð hjá öðrum nota þau svo sjálf í leik. Með þessu öðlast þau 

reynslu til að byggja upp leiki og leika eftir aðstæðum og taka virkan þátt í 

framkvæmd leikja (Fromberg, 1990, bls. 223). 

Fox (2008) skilgreinir þróun hugsunar hjá börnum með því að vísa í 

kenningar Piaget og Vygotsky og bera þær saman. Samkvæmt kenningu 

Piaget er leikur barns tilraun þess til að herma eftir raunveruleikanum eða 

tilraun til að byggja upp hugmyndir barnsins um raunveruleikann í gegnum 

leikinn. Sakmvæmt Fox bar Piaget fram þá tilgátu að börn leiki sér einungis 

ánægjunnar vegna og í leiðinni gefi leikurinn börnum tækifæri til að prófa 

það sem þau hafa lært, en kenndi þeim ekkert endilega eitthvað nýtt. Aftur 

á móti er því haldið fram í kenningu Vygotsky að í gegnum leikinn örvist 

vitsmunaþroski barna, þar sem börnin æfi ekki einungis það sem þau hafi 

þegar lært heldur læri þau einnig nýja hluti með leik (Fox, 2008, bls. 1). 

Kannanir á leik barna sýna dæmi sem styðja bæði kenningar Piaget og 

Vygotsky, segir Fox (2008, bls. 1). Hvort sem börn byggja á fyrri reynslu eða 

öðlast nýja þekkingu, þá er ljóst að leikur gegnir mikilvægu hlutverki í 

skólastarfi. 

2.2.3 Leikurinn í Aðalnámskrá leikskóla   

Efnislega byggist Aðalnámskrá leikskóla á markmiðum 2. gr. laga nr. 

90/2008 og er henni ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskólastarf 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 7). Aðalnámkrá leikskóla er ígildi 

reglugerðar og í henni er kveðið nánar á um hlutverk leikskóla á grundvelli 
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laga og reglugerða um leikskóla, menntun, uppeldi og umönnun barna í 

leikskóla.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla „er leikurinn óaðskiljanlegur þáttur 

bernskuáranna og aðalnámsleið leikskólastarfsins“ (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls.37). Þar kemur einnig fram að börn skuli leika sér af fúsum og 

frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikur geti veitt gleði og vellíðan en 

jafnframt falið í sér valdabaráttu og átök (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Leikurinn, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, getur verið megin námsleið 

barna. Með leiknum fái börn tækifæri til að þekkja og skilja umhverfi sitt, tjá 

hugmyndir sínar, efla reynslu, sýna tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Í gegnum leik myndi börn 

félagslega hópa og skapi eigin menningu. Þá setji þau líka fram eigin 

hugmyndir í leik og jafnframt læri þau að skilja hlutina frá sjónarmiði 

annarra. Þannig séu börnin virkir þátttakendur í lýðræðislegum athöfnum 

þegar þau leiki sér (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). 

Aðalnámskrá leikskóla bendir á að leikurinn sé hjálpartæki fyrir börn 

þegar þau gera tilraunir og vinna með eigin hugmyndir. Þannig öðlist þau 

nýja þekkingu og skilning. Leikurinn bjóði skapandi aðstæður fyrir börn til að 

leysa vandamál, sem upp koma í leik, á eigin forsendum. Í leik æfi börn og 

þrói marga þætti í alhliða þroska, til dæmis fjölbreytta notkun 

tungumálsins, hreyfingu og félagsleg samskipti (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 37).  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla getur leikurinn verið bæði markmið og 

aðferð í leikskólastarfi. Oft sé leikurinn nýttur sem leið að markmiði, en þá 

eru sett fram ákveðin markmið sem eiga að nást í gegnum leikinn 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37).  

2.2.4 Kennslufræðilegir leikir 

Leikurinn er bæði markmið og leið í uppeldisstarfi leikskólans samkvæmt 

Bryndísi Garðarsdóttur, Guðbjörgu Pálsdóttur og Hrafnhildi Eiðsdóttur 

(2013). Leikurinn á mikilvægan stað í dagsskipulagi leikskólans. Leikurinn er 

grunnur fyrir allt frekara nám og fléttast hann því inn í allt leikskólastarf. Á 

þetta til dæmis við í hópastarfi þar sem börn læra um ákveðin viðfangsefni 

sem tengjast gjarnan námssviðum leikskólans. 

Anna Magnea Hreinsdóttir (2013, bls. 90) talar um að kennslufræðilegir 

leikir (e. educational play), séu leikir þar sem börn eiga að læra undir stjórn 

kennara og séu þeir góð leið í hópastarfi. Einkenni kennslufræðilegra leikja 

eru, samkvæmt Önnu Magneu, að leikurinn er markviss og skipulagður sem 
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leikreynsla þar sem fleiri en ein tegund leikja tengjast og að ýmsir 

námsþættir samtvinnast í slíkum leikjum. 

Tilgang kennslufræðilegs leiks segir Anna Magnea Hreinsdóttir (2013) 

vera þann að á meðan börnin leiki sér geti þau þjálfað námshæfni í 

ákveðnum efnum og námsþáttum. Þau fái tækifæri til að byggja upp 

þekkingu sína um námsefni sem þau eru að læra og þróa í leiðinni jákvætt 

viðhorf til náms. Með leiknum geti kennslan þannig verið bæði skemmtileg 

og spennandi fyrir börnin (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 90).  

Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2010) hjálpar leikurinn börnum að 

öðlast þekkingu og skapa í sameiningu nýjan skilning. Aðalhlutverk 

kennarans sé, í þessu samhengi, að tengja leikinn og námskrána saman, 

kynna nýja möguleika og örva sköpun hjá börnunum. Kennarinn þurfi að 

bregðast við og fylgjast með því sem er að gerast í leiknum og einnig að vera 

vakandi fyrir áhuga barnanna. Kennarinn þarf að vinna nánar með það sem 

börnin eru að fást við og skapa sameiginlega reynslu sem nýtist í leiknum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 4-5). Kennslufræðilega leiki má flokka á 

eftirfarandi hátt:  

 Hefðbundnir kennslufræðilegir leikir  

 Rökleikir og heilabrjótar  

 Orða- og málþroskaleikir  

 Leikræn tjáning og hlutverkaleikir  

 Hreyfi- og skynjunarleikir  

 Hóp- og samvinnuleikir  

 Námsspil og hermileikir  

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir að börnin eigi að upplifa leikinn sem 

frelsi og val. Frjálst val sé mikilvægur þáttur varðandi hugmyndir barna um 

leik. Finnist börnum þau hafa val um viðfangsefnin, upplifi þau að þau geti 

stjórnað leiknum og á sama tíma fylgist kennarinn með, styður við og nýtir 

leikinn sem verkfæri í ákveðnum námstilgangi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, 

bls. 5).  
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Einkenni leiks, með áherslu á ferlið sjálft, er að leyfa börnum að taka 

áhættu, að þau prófi sig áfram með mismunandi leiðum, geri tilraunir og að 

þau séu ekki metin út frá afurðinni eða útkomunni. Þessi áhersla á ferlið 

hefur mikið gildi fyrir nám barna. Börn læra af leik með því að gera tilraunir 

og einnig að prófa sig áfram, leikurinn skapar afslappað andrúmsloft sem 

hvetur þau til að gera kannanir og taka áhættu. Leikurinn örvar þau einnig 

til skapandi hugsana og fjölbreyttra lausna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 

5). 

Hér á undan hefur verið fjallað um helstu kenningar um leik og mikilvægi 

leiksins. Kenning Piaget gefur til kynna að leikur barns sé tilraun þess til að 

herma eftir raunveruleikanum og byggja upp hugmyndir sínar um 

raunveruleikann og fyrri reynslu (Fox, 2008, bls.1). Dewey leit á leikskóla 

sem markverða reynslu fyrir barnið og með leiknum framkvæmir barnið 

fyrst hugmyndir sínar áður en það meðtekur þær og notar til að rannsaka 

samfélagið og náttúruna. (Frost o.fl., 2012, bls. 18-19). Vygotsky bendir á 

mikilvægi samskipta milli barna og fullorðinna því samvkæmt honum lærir 

og þroskast börn einna mest vitsmunalega í samspili við fullorðna og önnur 

börn (Frost o.fl., 2012, bls. 33-36). Samskipti á milli barna og kennara  eiga 

sér helst stað þegar notast er við kennslufræðilega leiki (e. educational play) 

þar sem börn eiga að læra undir stjórn kennara, eins og Vigotsky bendir 

glögglega á. Leikurinn er þá markviss og skipulagður sem leikreynsla þar 

sem fleiri en ein tegund leiks tengjast og ýmsir námsþættir samtvinnast. 

Börnin eru því að leika sér á sama tíma og þau þjálfa námshæfni í ákveðnum 

efnum og námsþáttum. Þannig fá þau tækifæri til að byggja upp þekkingu 

sína um námsefni sem þau eru að læra af og þróa jákvætt viðhorf til náms 

(Anna Magnea Hreinsdóttir (2013, bls. 90).  

Helstu markmið menntunar til sjálfbærni eru að kenna börnum að efla 

með sér umhverfisvitund þannig að þau þrói með sér viðhorf, skilning og 

þekkingu á náttúru og umhverfi (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 51). 

 Í gegnum leik mynda börn félagslega hópa og skapa þannig eigin 

menningu. Þau setja fram eigin hugmyndir í leik en jafnframt læra þau að 

skilja hlutina út frá sjónarmiðum annarra og öðlast aukna þekkingu á 

fjölbreytileika náttúru og mannlífs. Þannig læra börn að verða virkir 

þátttakendir í lýðræðislegum athöfnum í gegnum leik (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 37). 

Leikurinn hjálpar börnum að læra á og skilja umhverfi sitt. Með leik fá 

þau tækifæri til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar ásamt því að þróa 

félagsleg samskipti við önnur börn (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b).  
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Lillemyr bendir á að leikir gegna ekki aðeins mikilvægu hlutverki fyrir 

skynjun, viðhorf og hugmyndir, því ekki má gera lítið úr þeirri staðreynd að 

leikurinn þróar og þroskar ímyndunaraflið. Þegar barnið leikur með alvöru 

hluti við ímyndaðar aðstæður kynnist það ekki aðeins eiginleikum þessara 

hluta heldur þróar það og virkjar ímyndunaraflið, sem undirbýr barnið fyrir 

komandi ár. Leikur barna hefur, samkvæmt Lillemyr, ákveðna merkingu fyrir 

þróun virks ímyndunarafls og leikandi barn öðlast þar af leiðandi mikilvæga 

reynslu og þekkingu í samhengi við færni fullorðinna (Lillemyr, 2009, bls. 8). 
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3 Vefsíðan „Leikið með sjálfbærni“ 

Af hverju vefsíða en ekki bók? Við lifum á öld upplýsinga og tækni og til að 

gera upplýsingar um sjálfbærni sem aðgengilegastar var tekin sú ákvörðun 

að búa til vefsíðu en ekki bók. Vefurinn nær til fleiri einstaklinga og er opinn 

öllum þeim sem vilja læra um sjálfbærni. Með vefsíðu er hægt að setja inn 

ógrynni upplýsinga um leiki og myndir eða stutt myndbönd sem segja miklu 

meira en skrifuð orð. Með vefsíðugerð er pappír einnig sparaður, í anda 

sjálfbærrar hugsunar. Auk þess má halda áfram að bæta við efni, stækka 

vefsíðuna og þróa áfram, eftir að hún hefur verið sett í loftið.  

3.1 Aðferðir notaðar við gerð leikjabankans 

Ritið Nám: Nýting innri auðlinda (UNESCO, 1996), sem fjallar um menntun á 

21. öldinni, var notað sem innblástur fyrir leikjabankann. Til þess að ná þeim 

meginmarkmiðum menntunar sem talin eru upp í áðurnefndu riti, þarf nám 

að byggjast á fjórum máttarstólpum sem útlistaðir voru í kafla 2.1.1 hér að 

framan (UNESCO, 1996, bls. 37). Menningarmálstofnun Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO, e.d.) skilgreinir sjálfbæra þróun sem samþætt hugtak 

sem feli í sér allar mannlegar aðgerðir og hafi þann tilgang að bæta lífsgæði, 

bæði í nútímanum sem og fyrir framtíðarkynslóðir, á sama tíma og 

möguleikum jarðarinnar til að styðja við lífið í öllum sínum fjölbreytileika er 

viðhaldið. Sjálfbær þróun er byggð á lýðræði, réttarríki og virðingu fyrir 

grundvallarréttindum og frelsi, jöfnum tækifærum og menningarlegri 

fjölbreytni (UNESCO, e.d.). Sjálfbær þróun stuðlar, samkvæmt UNESCO 

(e.d.), að hagkerfi sem byggir á vísindum, nýsköpun, félagslegri og 

svæðisbundinni samheldni og vernd heilsu manna og umhverfisins. Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl. (2008), benda á að hugmyndin um sjálfbæra þróun 

sé byggð á þremur stoðum; umhverfi, samfélagi og efnahag (samanber 

mynd 1). Sé jafnvægi á milli þessara þátta hefur sjálfbærni náðst.  

3.2 Meginhugsun leikjabankans 

Meginhugsun leikjabankans er að taka stórar hugmyndir sjálfbærrar 

þróunar og finna í þeim kjarnann til að kenna leikskólabörnum í gegnum 

leik. Í leikjabankanum er leikjum skipt upp í fjóra flokka. 

Í fyrsta flokki leikjabankans er að finna leiki sem fela í sér að börn læri að 

öðlast þekkingu, til að mynda þekkingu í að lesa tilfinningar annara ásamt 
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því að setja sig í spor annarra. Slíkir leikir efla umhverfisvitund, skilning og 

virðingu fyrir náttúru og fólki. Börnin auka þekkingu sína á umhverfi og 

fjölbreytileika náttúrunnar. 

Í öðrum flokki eru leikir sem snúast um að öðlast einhverja tiltekna 

færni. Leikirnir kenna börnum að temja sér lífsvenjur sem stuðla að 

heilbrigði náttúrunnar og fólks. Leikirnir eru byggðir upp til að auka færni 

barnanna, til dæmis í að velja föt í samræmi við árstíðir þar sem börnin 

skilgreina mismunandi gerðir af fatnaði (nærföt, yfirföt og útiföt) þannig að 

þau öðlist þekkingu til sjálfshjálpar. Einn leikur í þessum flokki snýst til að 

mynda um að kenna börnum muninn á hægri og vinstri, en það verkefni er 

sett upp út frá því hvaða skór fer á hvorn fót (hægri og vinstri). Leikirnir 

þjálfa úthald barna með því að fá þau til að fylgjast vel með og reynt er að 

auka eftirtektarsemi þeirra til að taka eftir breytingum í náttúrunni og auka 

þekkingu þeirra á „ónáttúrulegum“ hlutum í umhverfinu. 

Í þriðja flokknum eru leikir sem þjálfa upp núvitund. Leikirnir kenna 

börnum að  bætt samskipti og aukna eftirtekt við önnur börn eða fólk. 

Áhersla er á að þau læri að þekkja persónueinkenni fólks, til dæmis hver er 

með ljóst eða dökkt hár eða hver er með brún eða blá augu. Börnin efla 

þekkingu sína, skilning og væntumþykju á öðru fólki og auka virðingu sína 

fyrir fjölbreytileika mannlífsins, meðal annars í gegnum samkennd með 

fólki. Með því að tileinka sér gagnrýna hugsun og góð samskipti við ólíka 

einstaklinga eflist sjálfstraust barna og þau öðlast meiri trú á eigin getu. 

Í fjórða flokknum eru leikir sem þjálfa börn í að lifa í sátt og samlyndi við 

aðra. Leikirnir kenna börnum að þjálfa eigin hæfni til mannlegra samskipta 

og ættu að auka virðingu þeirra fyrir umhverfinu. Þau læra til að mynda að 

það borgar sig að vera kurteis og þolinmóður. Börnin læra um falleg 

boðskipti eins og að gefa og þiggja. Þau þjálfa jákvæða tjáningu, eins og að 

segja eitthvað fallegt við eða um aðra. Þau æfa einnig hvernig eigi að haga 

sér á opinberum vettvangi, til dæmis í verslun, á bókasafni og á öðrum 

sambærilegum stöðum. Einhverjir leikjanna kenna börnunum þar að auki 

góða samvinnu og ábyrgð.  

Leikjabankinn er settur upp á vefsíðu með leikjum sem nýta má til að 

kenna sjálfbærni í leikskóla. Einnig má finna á síðunni skýringar á því hvernig 

hugmyndabankinn er byggður upp. Leikirnir eru ætlaðir börnum á aldrinum 

þriggja til fimm ára. Með hverjum leik eru markmiðin talin upp ásamt því 

hvaða áhöld þarf að hafa fyrir leikinn og loks leiðbeiningar fyrir kennara um 

það hvernig leikirnir eru framkvæmdir.  

Sumar hugmyndirnar eru samdar af mér sjálfri eða byggðar á leikjum af 

öðrum vefsíðum eins og vef Námsgagnastofnunar (www.nams.is), vefnum 
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Náttúran.is, vefsíðunni eldri.reykjavik.is eða eru byggðar á bókinni Kniga za 

uchitelia (e. Búlgörsk kennslubók fyrir leikskólakennara)(Gjurov, 2004). 

Margir leikjanna eru lærðir á leikskólum þar sem ég hef unnið síðustu árin. 

Hver leikur er valinn út frá því hvort og þá hvernig hann tengist markmiðum 

menntunar til sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 51) og er hver leikur 

sérstaklega útskýrður fyrir notandanum til að hann átti sig á tilgangi leiksins 

og af hverju hann varð fyrir valinu, sem og hvaða nám eða þekking felst í 

leiknum. 

3.3 Útlit og uppsetning vefsíðunnar 

Fyrir uppsetningu vefsíðunnar var notað vefumsjónarkerfið Wix.com. Þetta 

kerfi er opið öllum til afnota og býður upp á fjölbreytileika í uppsetningu og 

marga útlitsvalmöguleika.  

Vefslóðin á vefsíðuna, sem hlotið hefur heitið Leikið með sjálfbærni er: 

http://www.leikidmedsjalfbaerni.com/. Þema vefsíðunnar er valið úr 

þemabanka vefumsjónakerfisins og er vefsíðan byggð þannig upp að allar 

upplýsingar fyrir leiki eru vel aðgengilegar og myndir hafa verið valdar sem 

styðja við textann og skreyta síðuna. Bakgrunnsmyndin og myndaalbúmin á 

vefsíðunni (sjá mynd 1) eru valin úr almennu myndasafni af Wix.com. 

 

 

 

Mynd 1. Forsíða vefsíðunnar „Leikið með sjálfbærni“ 

http://www.leikidmedsjalfbaerni.com/
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Uppsetning vefsíðunnar er eftirfarandi: 

 Sjálfbærni: Undir þessum flipa er stuttur texti með upplýsingum um 

hugtakið sjálfbærni og hvað menntun til sjálfbærni felur í sér. 

 Leikurinn: Undir þessum flipa er hugtakið leikur útskýrt í stuttu máli 

og rætt um mikilvægi hans í kennslu leikskólabarna. 

 Leikjabanki: Undir þessum flipa er farið yfir það hvernig 

leikjabankinn er uppbyggður og leikjaflokkarnir eru útlistaðir. Undir 

þessum flipa eru fjórir undirflipar fyrir hvern leikjaflokk: 

o Að læra til að öðlast þekkingu: Þarna er að finna stutta 

lýsingu á þessum flokki og sex til níu leikir taldir upp sem falla 

undir þennan flokk: 

- Að veiða skógabjörn, 

- Börnin ganga yfir brúna. Bílarnir aka undir brúna, 

- Hvernig líður þér, 

- Hvað segir, 

- Hvaða dýr er ég, 

- Við fórum í gönguferð. 

o Að læra til að öðlast færni: Þarna kemur stutt lýsing um 

þennan flokk og taldir eru upp sex til níu leikir sem falla undir 

þenan flokk: 

- Árstíðatískusýning, 

- Í hvaða skó fer ég ef úti er, 

- Hvað á heima hvar, 

- Stafróf náttúrunnar, 

- Hvað gerist ef, 

- Myndavél. 

o Að læra að vera: Þarna er að finna stutta lýsingu um þennan 

flokk og taldir eru upp sex til níu leikir sem tilheyra þessum 

flokki: 

- Finndu einhvern sem, 

- Breytt sjálfsmynd, 

- Nafnspjald, 

- Snjóflóð, 

- Dagur og nótt, 

- Snertu. 

o Að læra að lifa í sátt og samlyndi við aðra: Þarna er sett fram  

stutt lýsing á þessum flokki og taldir upp sex til níu leikir sem 

tilheyra þessum flokki: 

- Brosandi bolti, 
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- Hvað má bjóða ykkur, 

- Hindranir í fjöllunum,  

- Við erum ekki eins, 

- Ég er að…, ert þú líka, 

- Hljóð náttúrunnar. 

 Um vefinn og höfunda: Undir þessum flipa eru upplýsingar um 

tilgang vefsíðunnar og höfund hennar. 

 Hafðu samband: Undir þessum flipa eru upplýsingar um hvernig 

notendur geta haft samband við höfund vefsíðunnar. 

 Heimildaskrá: Undir þessum flipa eru upplýsingar um heimildir sem 

notaðar eru við gerð vefsins. 

3.4  Notagildi vefsíðunnar 

Menntun til sjálfbærni er nýlegt viðfangsefni í leikskólastarfi og því er þörf á 

meira efni og fleiri hugmyndum fyrir leikskólakennara til að styðjast við. 

Með vefnum er hægt að finna, á einum stað, ítarlegar upplýsingar um leiki 

sem nota má til að vinna með leikskólabörnunum í vinnu með sjálfbærni, 

bæði fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk leikskóla. Hugsunin var líka 

að auðvelda leikskólakennurum undirbúning með því að spara þeim tíma og 

vinnu. Leikirnir í leikjabankanum miðast við börn á aldrinum þriggja til fimm 

ára.  

Vefurinn er opinn öllum þeim sem vilja læra um sjálfbærni. Hugmyndin 

er að bæta nýju efni inn á vefinn reglulega og uppfæra gamalt efni ef slíkt 

reynist nauðsynlegt. Á forsíðu vefsíðunnar er farið yfir uppsetningu hennar, 

heiti flokka og hvaða leikir eru undir hvaða flipa. Einnig er þar að finna 

fræðilegt efni um sjálfbærni og leiki ásamt upplýsingum um höfunda 

efnisins. 

Hér hef ég fjallað um meginhugsun leikjabankans og uppsetningu 

vefsíðunnar Leikið með sjálfbærni. Leikirnir í leikjabankanum eru flokkaðir í 

fjóra flokka og í hverjum flokki eru hugmyndir að leikjum, ásamt þeim 

heimildum sem þeir eru byggðir á, til dæmis vefsíður, bækur og svo 

framvegis.  

  

 

 



 

36 

 



 

37 

4 Lokaorð 

Strax á leikskólaaldri byrjar barn að kynna sér náttúruna og samfélagið 

ásamt því að afla sér vitneskju um heiminn í heild sinni. Með upplifun af 

náttúrunni og samfélaginu byggir einstaklingurinn smátt og smátt upp 

viðhorf sitt til samfélagsins í kringum sig. Einstaklingurinn verður að skilja 

lögmál náttúrunnar til að geta upplifað allt það sem hún hefur upp á að 

bjóða, ásamt því að skilja tilgang hennar.  

Í byrjun þessa verkefnis setti ég mér það markmið að með verkefninu 

myndi ég reyna að varpa ljósi á notkun leikja í námi barna til sjálfbærni í 

leikskóla og vildi ég finna svar við spurningunni: Hvernig er hægt að nota 

leiki í námi leikskólabarna til menntunar til sjálfbærni? 

Nú í lok þessa verkefnis stendur sú hugsun upp úr að með menntun til 

sjálfbærni er sjónum ekki einungis beint að náttúrunni og jörðinni. Menntun 

til sjálfbærni felur líka í sér hugsanir um okkur sjálf, mannfólkið, til dæmis 

hvernig við lærum að öðlast þekkingu eða færni, hvernig við lærum að lifa í 

sátt og samlyndi við aðra og lærum að vera góðir einstaklingar. Þessi 

þekking er grundvöllur sjálfbærrar hugsunar og er hjálpar til við að byggja 

upp sterka einstaklinga sem geta brugðist við þeim mörgu áskorunum sem 

mannkynið stendur frammi fyrir. Þar á meðal loftslagsbreytingum og 

viðfangsefnum tengdum  samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í 

þróun samfélags. Þar spilar það stórt hlutverk að einstaklingar læri að bera 

virðingu hver fyrir öðrum. 

Teljast verður líklegt að best sé að byrja að rækta sjálfbærni og alla þætti 

hennar með börnum strax á leikskólaaldri, en til að gera það er leikur 

tilvalinn sem megin námsleið í leikskólum. Þess vegna ákvað ég að útbúa 

leikjabanka með skemmtilegum leikjum sem kenna sjálfbærni. Ég skoðaði 

marga leikjabanka, bæði í bókum og á vefsíðum. Gaman var að fara til baka 

til bernskuára minna þegar ég skoðaði gamla og góða leiki. Það kom mér á 

óvart hversu auðvelt var að tengja marga þeirra við grunnhugmyndir 

sjálfbærni og gera þær aðgengilegar börnum í gegnum leik, en slíkt hafði ég 

ekki hugleitt áður.  

Vonandi nýtist vefurinn leikskólakennurum vel og sparar dýrmætan tíma 

þeirra og gerir leit að leikjum og hugmyndum, sem vinna með sjálfbærni í 

leikskólum, auðveldari. 
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