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Formáli 

Þessi ritgerð er greinargerð sem fylgir námsefninu Lífsgildi. Námsefnið er verkefni til 

meistaraprófs til M.Ed.-gráðu í náms- og kennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Kjörsvið er list- og verkmenntun og verkefnið er 30 einingar. 

Námsefnið samanstendur af 12 sögum með myndum um 12 gildi. Gildin eru þau 

sömu og unnið er með í alþjóðlega námsefninu Lífsmennt (e. Living Values). 

Greinargerðin tekur á fræðilegum hluta efnisins, kenningum og rannsóknum um 

siðferðisþroska barna.  

Markmiðið með því að skrifa sögur um efnið er að fjölga þeim möguleikum 

(verkfærum, áhöldum) sem leikskólakennarar hafa til að þroska siðvit yngstu barna 

leikskólans en áherslan er lögð á eins til þriggja ára gömul börn.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ólafi Páli Jónssyni og Hrönn Pálmadóttur fyrir 

sérfræðingsálit. Eins vil ég þakka fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Þórdís Bjarney 

Hauksdóttir fær miklar þakkir fyrir teikningar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin 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, 31. maí 2016 

 

Steinunn Erla Sigurgeirsdóttir 
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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að gera námsefni um lífsgildi sem hentar yngstu börnum 

leikskólans, á aldrinum 1–3 ára. Námsefnið er 12 sögur um eitt lífsgildi hver. Gildin tólf 

eru þau sömu og unnið er með í námsefninu Lífsmennt. 

Á fyrstu árum ævinnar læra börn hratt og mikið. Áhrif umhverfisins á nám barna eru 

mikil og fyrirmyndir spila stórt hlutverk. Börnin vilja oft endurtekningu á sama hlutnum 

eða sama efninu. Lestur bóka er þar engin undantekning. Bækur verða fljótt hluti af 

daglegri rútínu, undirbúningi fyrir svefn, leik eða notalegri stund. Bækur eru bæði nýttar 

til yndislesturs og sem námsefni. 

Markmiðið er að útbúa námsefni um lífsgildi og dygðir sem hentar yngstu börnum 

leikskólans og sem eflir siðvit barnanna og hjálpar þeim að verða betri einstaklingar. Í 

fyrri hluta greinargerðarinnar er farið yfir hugmyndir siðfræðinganna Aristótelesar, 

Johns Stuarts Mill og Immanuels Kant. Siðferðisþroskakenningum Kohlbergs og Piaget 

eru gerð skil.  

Í síðari hluta greinargerðarinnar er farið yfir það hvernig bækur nýtast ungum 

börnum og hvaða áhersla er lögð á bókalestur í Aðalnámskrá leikskóla. Námsefnið 

Lífsmennt þar sem unnið er með lífsgildi er kynnt en einnig er fjallað um efni og 

rannsóknir frá Jubilee Center of Character and Virtue í Birmingham á Bretlandi. 

Lífsmennt hefur það meðal annars að markmiði að börn og unglingar tileinki sér 

félagslega færni í gegnum lífsgildi, tileinki sér eigin gildi og noti þau í samskiptum við 

aðra og gagnvart sjálfum sér. Í Jubilee Centre of Character and Virtue er áhersla lögð á 

dygðir og skapgerð. 

Í lokin koma sögurnar 12 en þær eru unnar eftir gildunum: ábyrgð, einfaldleiki, 

frelsi, friður, hamingja, heiðarleiki, hugrekki, kærleikur, samvinna, umburðarlyndi, 

virðing og þakklæti. Sögurnar nýtast leikskólakennurum og foreldrum í uppeldi barna. 

Þetta er námsefni sem beinist að hversdagslegu lífi leikskólabarna og setur góðar 

fyrirmyndir fyrir þau. 
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Abstract 

Values. Teaching material for preschool. 

The main objective of this thesis is to create teaching material about life values for the 

youngest children in preschool, ages 1 to 3 years old. The teaching material consists of 

twelve stories where each story  focuses on  one value. These are the same twelve 

values  that are discussed  in the teaching material Living Values.  

During their first years, children learn a lot and they learn fast. Their learning is 

greatly influenced by the environment and their role models play an important part. 

Children like repetitive learning and reading books is no exception. Books soon become 

a part of their daily routine, such as when they are getting ready for bed, playing or 

enjoying a quiet moment. Books are both used as a teaching material and for their 

enjoyment.  

The objective is to create a teaching material about life values and virtues for the 

youngest children in preschool and is intended to strengthen their morals as well as to 

help them become a better person. The first part of this thesis focuses on the works of 

ethicists Aristotle, John Stuart Mill and Immanuel Kant as well as on the moral views of 

Kohlberg and Piaget. By looking at theories and research it can be established that 

young children can adopt values and virtues and how they do it.  

The second part of the thesis demonstrates how books can be of value to young 

children and how the emphasies is on reading in the national curriculum. The teaching 

material Living Values which focuses on life values is introduced as well as material and 

research from the Jubilee Center of Character and Virtue from Birmingham, UK. The 

main purpose of Living Values is that children learn social competence through life 

values, adopt their own values and use them in interactions with others as well as 

toward themselves. Jubilee Centre focuses on virtues and character.   

The last part of the thesis contains the twelve stories containing the values from 

Living Values: responsibility, simplicity, freedom, peace, happiness, honesty, courage, 

love, cooperation, tolerance, respect and grattitude. The stories should help parents 

and teachers in their upbringing of children. This teaching material is aimed towards a 

normal day in the life of a preschooler and should set them a good role model.  
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1 Inngangur  

Uppalendur barna eru foreldrar, fjölskyldan og leikskólakennarar barnanna en flest 

börn dvelja löngum stundum í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Flest 

getum við verið sammála um að við, bæði foreldrar og leikskólakennarar, viljum að 

börnunum líði vel og að þeim farnist vel. Fjölmargir þættir spila inn í líðan fólks en stór 

hluti af því er að líða vel í eigin skinni og að vera sáttur við sjálfan sig.  

Leikskólakennarar spila stórt hlutverk í lífi barns með því að vera kennari, uppalandi, 

vinur og fyrirmynd þess. Fyrstu árin í lífi hvers einstaklings eru mótunarár og á hverjum 

degi lærir barnið og þroskast af umhverfi sínu og fólkinu í kringum það. Hlutverk 

leikskólans og starfsmanna hans er því afar mikilvægt í þroskaferli barns. Barnið lærir að 

leika sér, að eignast vini og upplifir að vera í samfélagi en fyrst og fremst lærir það á 

sjálft sig, kosti sína og galla, styrkleika og veikleika. Til að líða vel með sjálfan sig, þekkja 

muninn á réttu og röngu og hafa gott siðvit þarf að æfa það. Áherslur menntastofnana 

hafa verið á kunnáttu og færni frekar en siðferði einstaklingsins og skapgerð hans. 

Færni í því að vera manneskja varðar siðferði og er líklega mikilvægasta færnin en e.t.v. 

sú sem minnst áhersla er lögð á. 

Til að styrkja þessa þætti hafa fleiri og fleiri leikskólar sett það í hugmyndafræði sína 

og stefnu að vinna með lífsleikni, dygðir og gildi. Því hefur áherslan á góð gildi í 

leikskólum orðin meiri hin síðustu ár. Sem dæmi má nefna einkunnarorð nokkurra 

leikskóla í Kópavogi:  

 Frumkvæði, vinátta og gleði – Arnarsmári. 

 Deilum gildum okkar til að skapa betri heim – Álfaheiði. 

 Virðing, uppgötvun og samvinna – Fífusalir. 

 Leikur, list og lífsleikni – Kópahvoll. 

 Sjálfræði, gleði, virðing og lýðræði – Rjúpnahæð. 

Áhugi minn beinist að praktískum hluta þess að hafa gildi eða dygðir í 

hugmyndafræði eða námskrá leikskóla: Hvaða leiðir get ég sem leikskólakennari notað 

til að kenna börnum gildi? Í þessu lokaverkefni er ætlunin að beina athyglinni að einni 

af mörgum leiðum til að styrkja siðvit yngstu barnanna, að kenna gildi í gegnum 

bókalestur. Því langaði mig að búa til sögur fyrir yngstu börnin sem gætu nýst bæði sem 
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námsefni fyrir leikskóla en væru einnig aðgengilegar fyrir foreldra sem vilja góðan 

boðskap í lesefni barna sinna. 

Byrjað er á að fara yfir bakgrunn höfundar og markmið með verkefninu. Í öðrum 

kafla er farið yfir áherslur Aðalnámskrár leikskóla á gildi og siðferðisþroska barna. Einnig 

er litið til þess sem stendur í lögum um leikskóla og varðar siðferðisþroska barna. Í 

kjölfarið er greint frá helstu kenningum siðfræðinnar um dygðir, gildi og menntun, 

siðferðisþroska og nýjustu rannsóknir og greinar um dygðir, gildi og lífsleikni. Þriðji kafli 

er helgaður barnabókum, lestri og áherslum Aðalnámskrár. Í fjórða kafla eru samtökin 

og námsefnið Lífsmennt kynnt en í því er lögð áhersla á gildi. Einnig segi ég frá Jubilee 

Centre of Character and Virtues, en þar er áherslan á dygðir og skapgerð. Í fimmta kafla 

er námsefnið Lífsgildi kynnt og í sjötta kafla er umræða um rannsóknir og tengingu 

fræðilega hlutans við námsefnið. Ávinningur þessarar leiðar og lærdómur höfundar er í 

lokaorðum. Í viðauka A er listi yfir þær bækur og námsefni sem til eru um svipað efni. Í 

viðauka Á–Í er námsefnið Lífsgildi með myndum. 

1.1  Bakgrunnur 

Ég er leikskólakennari og hef starfað við það í sjö ár. Áður vann ég sem leiðbeinandi í 

leikskóla í tvö ár. Áhuginn á efninu tengist starfinu þar sem ég vinn með námsefnið 

Lífsmennt og er leikskólakennari á deild fyrir 1–3 ára gömul börn. Lífsmennt er námsefni 

um lífsgildi og leiðir til að tileinka sér þau. Mín reynsla er sú að bækur hafa mikið vægi 

við kennslu gilda og í starfi mínu síðustu ár hef ég verið að safna bókum sem eiga vel við 

Lífsmennt. Ég hef þó yfirleitt endað á að lesa mest sömu tvær bækurnar (Besta knús í 

heimi og Sagan af skessunni sem leiddist) sem leggja áherslu á vináttu og kærleika. 

Þessar bækur ná vel til barnanna og mín, og eru lesnar allt árið. Ég tel að það vanti fleiri 

bækur með einföldum og góðum boðskap þar sem börnin fá bæði góðar fyrirmyndir og 

geta samsamað sig söguhetjum. 

Kristín Karlsdóttir (2001, bls. 9) nefnir sögulestur sem dæmi um hvernig siðferðis-

uppeldi hefur farið fram á heimilum í gegnum tíðina. Það var ekki fyrr en ég las þessa 

kveikju hennar fyrir sína rannsókn þar sem hún segir frá ömmu sinni og ævintýrinu um 

Gilitrutt að ég áttaði mig á minni eigin reynslu. Í minni barnæsku voru mér sagðar sögur 

og ævintýri og tel ég að það séu fyrstu kennslustundir mínar í siðfræði. Sögurnar gengu 

oftar en ekki út á það að breyta rétt og að verða betri manneskja. Foreldrar mínir og 

ömmur sáu um sögustundir fyrstu árin þar sem ég gekk ekki í leikskóla. Búkolla og 

Gilitrutt koma fyrst fram í hugann en svo fylgdu fleiri ævintýri um kóngssyni og 

kóngsdætur. Gildi lærði ég mest um heima fyrir af foreldrum og var svo heppin að hafa 
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afa og ömmu á neðri hæðinni með miklum gestagangi þar sem ég lærði mikið líka. Í 

skólanum voru kennd kristinfræði og samfélagsfræði en aðrar áherslur eru í dag í 

tiltölulega nýju fagi á öllum skólastigum, lífsleikni sem fellur undir samfélagsfræði. Í 

kristinfræði var áhersla á kristin gildi og boðskap trúarinnar um náungakærleik og 

dæmisögur og í samfélagsfræði fræddist ég um það hvernig samfélagið okkar hefur 

þróast úr sveit í bæ með öllum þeim breytingum sem verða á fólki og tækni. Ég fékk 

ekki kennslu í lífsleikni í skóla en hún virðist eiga að beinast meira að einstaklingnum, 

hvernig hann getur orðið betri og hvaða færni hann þarf í lífinu.  

1.2 Markmið 

Verkefnið felst í því að skrifa tólf sögur um jafnmörg lífsgildi, þau sömu og unnið er með 

í námsefninu Lífsmennt. Sögurnar eiga að vera stuttar og höfða til yngstu barna 

leikskólans. 

Markmiðið með vali á þessu efni er að útbúa námsefni sem hentar yngstu börnum 

leikskólans. Ég tel mögulegt að ná því markmiði með því að kynna mér fræðilegan 

bakgrunn um siðferðisþroska barna, rannsóknir um nám þeirra og túlkun á 

siðferðilegum málum og áherslur Aðalnámskrár leikskóla hvað varðar læsi og siðvitund. 

Með því að byggja á slíkri fræðilegri nálgun ætti að vera hægt að skrifa námsefni sem 

styður við siðferðisþroska yngstu barna leikskólans. Sögunum er ætlað að vera 

fyrirmynd að góðri hegðun og viðhorfum og gefa dæmi um notkun á orðum sem 

tengjast gildum, t.d. „kærleiksríkur“, „hjálpsamur“ og „hamingjusöm“. Námsefni fyrir 

leikskóla á oftar við eldri börn skólans og því er þörf á efni sem hentar fyrir þau yngstu. 

Lífsmennt (e. Living Values) er alþjóðlegt námsefni um gildi sem hugsað er fyrir börn á 

aldrinum 3–7 ára og þetta nýja námsefni er hugsað sem viðbót við það fyrir yngri 

leikskólabörn, þ.e. 1–3 ára. Námsefnið á að styrkja gott siðvit barna og efla góð gildi.  
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2 Siðferðilegt uppeldi  

Í þessum kafla verður fræðilega hluta verkefnisins gerð skil, farið yfir helstu kenningar 

um siðfræði og menntun, siðferðisþroska barna og þær rannsóknir sem eiga við. Einnig 

verður farið yfir fyrri rannsóknir á gildum, dygðum og lífsleikni í leikskólum og þær 

tengdar við yngsta aldurshópinn eins til þriggja ára.  

Talið er að börn læri og þroskist í gegnum leikinn. Siðvit þeirra þroskast í leiknum og 

í samskiptum við aðra. Fyrirmyndirnar eru uppalendur, fjölskyldan, vinir og leikskóla-

kennarar. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á leikskólastigi hafa oft beinst að eldri 

börnum, þ.e. börnum sem eru 3 ára og eldri. Yngstu börnin hafa ekki tungumálið til að 

tjá sig með og því mögulegt að frekar sé valið að rannsaka eldri börn. Því er tiltölulega 

nýtt að svo ung börn séu viðfangsefni í menntarannsóknum (Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 45). 

Þó ekki sé vitnað beint til kenninga Johns Dewey um að þekking verði til í 

félagslegum samskiptum og rökræðum með þátttöku nemenda eða til kenningar Jean 

Piaget um þekkingu í samspili við umhverfið er ljóst að þær eru grunnur 

menntahugmynda sem ríkja nú til dags en verða ekki teknar sérstaklega fyrir í þessari 

greinargerð. Hugmyndum Aristótelesar um siðferðilegar dygðir verða gerð skil en þær 

má sjá víða í kennsluefni síðari ára. Svo virðist vera að samtímakenningar og námsefni 

líti nú í ríkari mæli til aristótelískra fræða sbr. efni Jubilee Centre for Character and 

Virtues (sjá 4. kafla), Að sitja fíl, nám í skóla um hamingju og velferð eftir Ian Morris, og 

nýja bók Kristjáns Kristjánssonar, Aristotelian Character Education (2015). Í þeirri bók 

viðrar Kristján nokkrar ástæður sem hann telur fyrir vaxandi áhuga og áherslum á 

menntun dygða og gilda í Bretlandi. Þær eru aukið þunglyndi og félagsleg afneitun hjá 

ungu fólki (óeirðir í London 2011); að alþjóðavæðing og fjölmenning kalla á alþjóðlegri 

gildi; aukin atvinnuþátttaka kvenna ýtir á að uppeldi barna fari frekar fram í skólum; 

aukin sókn í veraldleg verðmæti og einstaklingshyggju og að lokum fjármálahrunið 2008 

sem var mögulega frekar vegna skorts á góðri skapgerð en slæmum ákvörðunum í 

fjármálum (2015, bls. 4). 
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2.1 Hugtök   

Lífsgildi og dygðir eru viðfangsefni námsefnisins. Í Lífsmennt er talað um 12 lífsgildi en 

frá sjónarhóli aristótelískrar siðfræði væri þó nær að tala bæði um gildi og dygðir. Orðin 

lífsgildi og gildi virðast notuð jöfnum höndum þótt lífsgildi nái betur merkingu þess sem 

er viðfangsefni mitt. Orðið gildi hefur fleiri merkingar og víðari. Hér á eftir koma 

skilgreiningar á þessum hugtökum sem notaðar verða í þessari greinargerð. 

2.1.1 Lífsgildi 

Orðin lífsgildi og gildi virðast hafa svipaða merkingu í íslensku máli. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir ræðir lífsgildi í bók sinni Virðing og umhyggja (2007). Hún nefnir 

dæmi um lífsgildi af siðferðilegum toga eins og kærleika, réttlæti, umhyggju og virðingu 

fyrir lífi,  

Gildi eru viðmið sem við notum til að meta hugsun okkar og hegðun. Þau 

eru leiðarvísir, einstaklinga, hópa og samfélaga, bæði í hugsun um hin ýmsu 

viðfangsefni og breytni í margvíslegum aðstæðum. Þau eru grunnur 

skoðana okkar og afstöðu til lífsins, afstöðu sem við tökum til manna og 

málefna, afstöðu okkar til þess hvað sé verðugast að stefna að í lífinu til 

heilla fyrir einstaklinginn og samfélagið. Gildi eru því grunnur siðferðilegra 

viðhorfa okkar og pólitískra skoðana. Þau eru grunnur uppeldis- og 

menntunarsýnar okkar. Þau eru leiðarljós okkar til að verða betri 

manneskjur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 36–37). 

Sigrún fjallar einnig um fleiri flokka gilda eins og lífsgildi og grunngildi auk 

siðferðilegu gildanna hér á undan. Hún setur gildin upp þannig að lífsgildi, grunngildi og 

siðferðileg gildi eru undirhugtök fyrir gildi. Gildi er því yfirheiti og víðtækara orð en 

lífsgildi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 98). Það er því líklegt að í daglegu tali sé 

hægt að notast við gildi án þess að fara í ítarlegri þýðingu á hvers lags gildi um er rætt. 

Páll Skúlason lagði gildi, gæði og verðmæti að jöfnu (Páll Skúlason, 1990, bls. 209 og 

bls. 219). Hann sagði gæðin vera eitthvað sem væri þess virði að sækjast eftir en bendir 

einnig á að það sé breytilegt eftir hverju fólk sækist og telur verðmætt. Hann bendir á 

að þó sé ýmislegt sem sé almennt gott og gilt fyrir alla og skiptir þeim gæðum í andleg 

gæði, veraldargæði og siðferðileg gæði. Þau síðastnefndu flokkar Páll eftir tegundum 

samskipta og skipta réttlæti og virðing fyrir lífinu mestu. Síðan koma ást og vinátta sem 

eiga við persónulegri samskipti og fyrir einstaklinginn sjálfan eru það dómgreind og 

sjálfræði. Dómgreindina telur hann skipta öllu því hana notar einstaklingurinn til að 
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standa á eigin fótum. Sigrún tengir þau gæði sem Páll nefnir og skiptingu þeirra við 

gildin og segir svipaða hugsun búa að baki (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 99). 

Í bókinni Merking og tilgangur (2015) ræðir Páll 25 árum síðar um gildi og gildismat 

og tengsl frelsis og réttlætis. Hann telur að: 

Viðurkenning á hugtökum á borð við frelsi og réttlæti gerir okkur kleift að 

rökræða, vega og meta hinar mikilvægustu spurningar um það sem máli 

skiptir, hvort lífið hafi tilgang eður ei og hvað sé siðferðilega rétt eða rangt, 

gott eða illt, satt eða ósatt (Páll Skúlason, 2015, bls. 81–82). 

Þarna leggur Páll áherslu á sömu gildi og hann gerði áður og leggur mikla áherslu á 

þessi tvö gildi umfram önnur. 

Ian Morris skrifaði Að sitja fíl. Nám í skóla um hamingju og velferð þar sem hann 

beinir sjónum sínum að velferð og hvernig megi kenna hana. Hann bendir á að gildi eru 

nokkurs konar áttavitar fyrir fólk og samfélög og telur að allir ættu að setja sér sín gildi. 

Gildin hjálpa einstaklingum til að taka framförum sem manneskja, auka skilning á okkur 

sjálfum og stýra hegðun okkar (Morris, 2012, bls. 22). 

2.1.2 Dygð  

Páll Skúlason (1990, bls. 208) og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 37) útskýra dygð 

sem persónulega eiginleika í fari fólks, mannkosti. Sigrún telur upp höfuðdygðir Grikkja, 

hófsemi, hugrekki, sanngirni og visku, og höfuðlesti, hroka, öfund, nísku, eyðslusemi, 

græðgi, heift og leti. Páll nefnir höfuðdygðirnar hófsemi, hugrekki, visku og heiðarleika 

og nefnir dæmi um fleiri dygðir: sanngirni, orðheldni, hógværð, æðruleysi, trúmennsku, 

heilindi, sannsögli, höfðingsskap, skapmildi og vinsamleika. Það má sjá á orðanotkuninni 

að líkast til eru önnur orð notuð yfir sömu dygðir í dag þó að höfuðdygðirnar séu enn 

við lýði.   

Ennfremur telur Sigrún muninn á gildi og dygð vera þann að gildi er lífssýn eða 

viðhorf og dygð felur í sér breytni. Hún útskýrir það með því að taka dæmi af umhyggju 

sem er þá gildi og umhyggjusemi sem er dygð. Í Siðfræði Níkomakkosar er dygð útskýrð 

sem „meðallag tveggja lasta, þar sem annar ræðst af skefjaleysi og hinn af skorti“ 

(1995, bls. 267). Ég tel Pál taka saman nokkuð góða skýringu á dygð: 

Siðferðileg breytni dygðugs manns felst samkvæmt lýsingu Aristótelesar í 

því að rata á rétt meðalhóf milli tveggja öfga sem báðar eru lestir. Til dæmis 

er hugrakkur maður hvorki blauður né fífldjarfur og sá hófsami hvorki 
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makráður né meinlætamaður. Örlæti fellur mitt á milli nísku og flottræfils-

háttar, en sparsemi á milli nísku og eyðslusemi (Páll Skúlason, 1990, bls. 

184). 

Aristóteles gerir greinarmun á siðrænni dygð og vitrænni dygð, „...vitræn dyggð 

verður til og vex að mestu við kennslu. Hún þarfnast því reynslu og tíma. Siðræn dyggð 

hlýst hins vegar af siðvenju...“ (1995, bls. 251). Siðræn dygð er sú dygð sem skrifað er 

um í þessari greinargerð og varðar siðvit einstaklinga. 

Það er ljóst að útskýringar á dygð og lífsgildi eru nokkrar og ólíkar eftir því hver er að 

útskýra. Aristóteles og þeir sem fylgja honum nota dygð og hafa haldgóða skýringu á 

orðinu. Samkvæmt Aristótelesi verður siðræn dygð til af breytni; varðar ánægju og 

sársauka; liggur í meðallagi tveggja öfga og ræðst af vali (1995, bls. 251–291). Gildi eða 

lífsgildi virðist að mínu mati opnara í túlkun. Í túlkun Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) 

og í námsefninu Lífsmennt (Diane Tillman og Diana Hsu, 2005) eru til að mynda dygðir 

taldar gildi. Heiðarleiki og virðing eru því gildi hjá Sigrúnu og í Lífsmennt en dygðir í 

aristótelískum fræðum. Páll Skúlason (1990) notaði aristótelíska túlkun á dygð en lagði 

svipaða merkingu í gildi og Sigrún en skipti þeim upp í veraldleg gæði, andleg gæði og 

siðferðileg gæði. Hann taldi að grunngildi væru í hverjum flokki gæða en að siðferðileg 

gæði séu þau sem skipti mestu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 99). 

Í handbók fyrir kennara og foreldra um Lífsleikni- sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 7) 

er skilgreining frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) þýdd á þennan hátt: 

„Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. 

Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs.“ Það má því sjá 

að lífsleikni eins og hún er skilgreind hér tengist á ýmsan hátt gildum og dygðum en 

markmiðin eru nokkuð áþekk, að geta tekist á við áskoranir í daglegu lífi. 

Í samskiptum við fullorðna og sín á milli læra börn um gildi og dygðir frá blautu 

barnsbeini, þau læra hvað er talið rétt og rangt, gott eða slæmt og halda síðan áfram að 

byggja ofan á það í leikskólanum. Lífsleikni er kennd í grunnskólum frá 1. bekk og margir 

leikskólar hafa unnið þróunarverkefni tengd lífsleikni eða hafa gildi og dygðir í 

hugmyndafræði leikskólastarfsins. Um lífsleikni, gildi og dygðir læra börnin því bæði 

með skipulögðu námsefni og í daglegum samskiptum við önnur börn og fullorðna. 



15 

2.2 Aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla 

Leikskólar þurfa að starfa í samræmi við lög og fylgja opinberri Aðalnámskrá. Leikskólar 

vinna síðan námskrár sem byggja á námskrám sveitarfélags viðkomandi leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla. Í lögum um leikskóla segir: 

Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn 

njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Í ákvæðinu segir einnig að meginmarkmið með uppeldi og kennslu í leikskóla séu að 

efla alhliða þroska, siðferðisvitund, sjálfsmynd, hæfni til mannlegra samskipta og 

„leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun“ (Mennta-og menningarmála-

ráðuneyti, 2011, bls. 30).  Ákvæðið hefur verið tekið upp í Aðalnámskrá leikskóla og 

hefur þar með verið lagður grunnur að starfi leikskóla með gildi og dygðir. Þessi gildi, 

umburðarlyndi, kærleikur, ábyrgð og virðing, eiga því að móta starf leikskóla landsins og 

námsefni barnanna. Í Aðalnámskránni er töluverður munur á umfjöllun um lífsleikni 

milli ára. Í eldri Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út árið 1999 var að finna ítarlegan 

kafla um lífsleikni og leiðir til að ná markmiðum hennar. Í Aðalnámskrá leikskóla frá 

2011 kemur lífsleikni aftur á móti aðeins einu sinni fyrir í kafla um lýðræði og 

mannréttindi. Í kaflanum er lögð áhersla á að í lýðræðismenntun læri börnin virðingu, 

gildismat og siðferði og að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Þetta mætti túlka sem umfjöllun um lífsleikni 

en ennfremur má líta á það sem svo að þessi gildi hafi fengið aukið vægi í öllu starfi 

frekar en að einblína á lífsleikni. Í greininni Democracy, caring and competence: Values 

perspectives in ECEC curricula in the Nordic Countries (2014) er athugað hvernig gildin 

lýðræði, umhyggja og færni koma fram í námskrám leikskóla á Norðurlöndum. Það vakti 

athygli rannsakenda að orðið siðfræði kom ekki oft upp í námskránum en að öðru leyti 

virðist Aðalnámskrá leikskóla hafa svipaðar áherslur og aðrar námskrár leikskóla á 

Norðurlöndum hvað varðar þessi þrenns konar gildi. Það kemur einnig fram í greininni 

að ekki hefur verið mikið um rannsóknir á gildamenntun, en nýlega hefur verið nokkuð 

um rannsóknir á lýðræði, þátttöku og réttindum barna (Einarsdóttir, Purola, Johansson, 

Broström og Emilson, 2014, bls. 3).  
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Með þessi markmið og gildi Aðalnámskrár ættu leikskólakennarar og foreldrar að 

geta unnið markvisst að góðu siðferðislegu uppeldi og siðviti barna. Aðalnámskrá 

leikskóla setur fram skýra sýn á mikilvægi gilda í starfi leikskólanna en jafnframt eru 

leiðirnar sem leikskólar geta valið að fara í kennslu lífsgilda ótakmarkaðar. 

2.3 Siðferði og menntun 

Aristóteles er sá heimspekingur fornaldar sem hefur haft mest áhrif á Íslandi. Af ritgerð 

Kristjáns Kristjánssonar má dæma að íslensk þjóð hafi verið heppin að njóta tryggðar 

siðfræðinga og heimspekinga við aristótelískar hugmyndir (Kristján Kristjánsson, 1992, 

bls. 247) en nánar er farið í þær hugmyndir í kafla um Aristóteles. Jafnvel er talað um að 

hrifning Íslendinga á dygðafræðum liggi „djúpt í þjóðareðlinu“ og tenging Hávamála við 

kenningar Aristótelesar beri vitni um hrifningu (Einar Logi Vignisson og Ólafur Páll 

Jónsson, 1994, bls. 268). Tenging Hávamála við Aristóteles kemur frá Guðmundi 

Finnbogasyni (1929, bls. 99–102) en honum virðist sem höfundur Hávamála og 

Aristóteles hafi sameiginlega sýn á mannlíf og vináttu og eðli manna. Þá virðist sú viska 

og siðvit sem menn geti dregið af Hávamálum vera af svipuðum meiði og af kenningu 

Aristótelesar. 

Hér verður fjallað um kenningar og siðfræði Aristótelesar, Johns Stuarts Mill og 

Immanuels Kant. 

2.3.1 Aristóteles 

Aristóteles (384–322 f.Kr.) er talinn af mörgum einn áhrifamesti heimspekingur 

sögunnar (Páll Skúlason, 1990, bls. 180). Hann er oft talinn faðir siðfræðinnar en í bók 

sinni Siðfræði Níkomakkosar fjallar hann um siðfræði sem fræðigrein. Kenning hans 

beinist að því að æðsta markmið mannsins sé að öðlast farsæld (gr. evdaimonia, e. 

flourishing), en með dygðugu líferni geti maðurinn öðlast farsæld og stuðlað að farsæld 

annarra (Svavar Hrafn Svavarsson, 1995, bls. 88–89). Hugmynda hans gætir enn í dag, 

og kannski enn frekar en áður, í námsefni skóla sem vinna að því að styrkja siðvit 

nemenda sinna með áherslu á lífsleikni, dygðir eða lífsgildi.  

Kristján Kristjánsson telur bók Aristótelesar hafa verið sér fyrirmynd fyrir flest það 

sem hann hefur skrifað um menntun og skólamál og Siðfræði Níkomakkosar sé afburða 

bók um heimspeki menntunar (Kristján Kristjánsson, 1993, bls. 25). Kristján telur, á 

mjög aristótelískan hátt, að hlutverk menntunar sé að einstaklingar verði sem best 

eintök af sjálfum sér og leiðin að því sé að stuðla að „alhliða þroska bókvits, verksvits og 

siðvits“ (1993, bls. 26) og þannig náist sem bestur alhliða þroski. Hann nefnir einnig að 
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áherslur skólakerfisins á Íslandi hafi ekki verið nægilegar á siðvit en mestar á bókvit, og 

því tel ég flesta geta samsinnt sem hafa gengið í skóla undanfarna áratugi. Ofuráhersla 

hefur verið á bókleg fög og próf og minna farið fyrir verklegri færni og siðfræðilegri 

umræðu, hvort sem það helgast af krónískum sparnaði í menntakerfinu eða áherslum. 

Að mati Kristjáns felst því menntun í því að einstaklingurinn verði besta eintakið af 

tegundinni maður (Kristján Kristjánsson, 1993, bls. 26). Í Aðalnámskrá leikskóla segir að 

menntun sé „að verða meira í dag en í gær“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 22), og mætti því ætla að nýjar áherslur Aðalnámskrár séu að beinast að 

dygðakennslu. Aristóteles telur það skipta miklu máli að byrja strax svo dygðirnar verði 

ofan á en lestirnir víki: „af þeim sökum skiptir ekki litlu máli hverju við venjumst frá 

blautu barnsbeini, heldur miklu og reyndar öllu“ (Aristóteles, 1995, bls. 254). Það má 

því leiða að því líkur að dygðakennsla ætti að hefjast á fyrstu árum barnsins. 

Páll Skúlason lýsir siðfræði Aristótelesar á ágætan hátt. Aristóteles telur að líf 

einstaklingsins gangi út á það að ná ákveðnum gæðum í lífinu, vegna vel, öðlast 

lífshamingju (í Siðfræði Níkomakkosar er orðið farsæld notað, það er yfirgripsmeira en 

tilfinningahlaðna orðið hamingja (Svavar Hrafn Svavarsson, 1995, bls. 212)). 

Einstaklingurinn vill verða farsæll og lifir til þess. Aristóteles sér tengingu milli farsældar 

einstaklingsins og siðferðisþroska hans. Siðferðisþroskinn mótast í uppeldi og venjum 

og því ætti einstaklingurinn að temja sér dygðir. Með því að breyta rétt verður 

einstaklingurinn dygðugur. Dygðugur maður er fyrirmyndin, sá sem fer meðalveginn. 

Meðalvegurinn getur þó verið breytilegur eftir einstaklingum og aðstæðum og því þarf 

góða dómgreind til að greina hvað er rétt og rangt hverju sinni (Páll Skúlason, 1990, bls. 

181). 

Vilhjálmur Árnason rýnir í siðfræðikenningar og setur hugmyndir Aristótelesar um 

dygðir fram á einfaldan hátt (2008, bls. 31). Börn þurfa að búa við þroskavænleg skilyrði 

í uppeldi svo þau eigi möguleikann á að verða fullveðja manneskjur. Til þess að öðlast 

lífshamingju þarf einstaklingur að rækta mannlega eiginleika sína. Þannig nær hann að 

verða besta eintak af sjálfum sér. Börn fæðast því ekki dygðug heldur læra þau dygðir í 

dagsins önn, með þjálfun og í réttu uppeldi og af hegðun sinni. Hann telur það að læra 

dygð líkara list og færni heldur en bóklegu námi. Dygðin lærist af endurtekningu, þannig 

lærist hugrekki af hugrökkum athöfnum. Hún er því bland af hegðun einstaklings, 

uppeldi, eiginleikum og umhverfi sem einstaklingurinn fæddist inn í (Vilhjálmur 

Árnason, 2008, bls. 33). Í inngangi Svavars Hrafns Svavarssonar að Siðfræði 

Níkomakkosar telur hann kenningar Aristótelesar vera ákveðna uppeldisfræði; siðræn 

dygð er mótanleg og maður þarf að æfa hana til að verða dygðugur (1995, bls. 90–91).  
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2.3.2 Immanuel Kant  

Immanuel Kant (1724–1804) var þýskur heimspekingur sem setti fram kenningu um 

skyldu í siðferðilegum athöfnum, skyldukenningu Kants. Aðrir siðfræðingar höfðu lagt 

áherslu á að athafnir gætu verið rangar vegna afleiðinga þeirra en Kant lagði áherslu á 

að meta bæri athöfnina sjálfa óháð þeim afleiðingum sem hún kynni að hafa. Skylda 

einstaklingsins ætti að nægja til þess að hann framkvæmi ekki athöfnina, óháð 

afleiðingunum (Vilhjálmur Árnason, 1990, bls. 48 og 2008, bls. 83).  

Kant gerði skylduhugtakið að grundvallaratriði í sinni kenningu og kom með nýja 

hugsun í siðfræðina. Hann taldi siðferðilegar skyldur eiga jafnt við alla og ekki ætti að 

blanda velferð einstaklinga eða samfélagsins við skyldurnar. Þá væri hætta á því að 

einstaklingur gæti ekki breytt siðferðilega rétt því hann væri að hugsa um eigin 

hamingju (Vilhjálmur Árnason, 1990, bls. 48). Því setur Kant fram hið skilyrðislausa 

skylduboð: „Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að 

verði að algildu lögmáli“ (Kant, 2003, bls. 140). Til þess að eiga skilið að öðlast 

hamingju, segir Kant, þarf góðan vilja, það sé „ófrávíkjanlegt skilyrði“ (Kant, 2003, bls. 

98). Góður vilji er ekki góður athafnanna, afleiðinganna eða orðsins vegna heldur er 

hann góður í sjálfu sér, vegna þess sem hann vill verða (Kant, 2003, bls. 99).  

Vilhjálmur lýsir gagnrýni Kants á siðfræði Aristótelesar á þann hátt að siðfræði hans 

sé líkust því að vera heilræði til þess að öðlast farsæld en í siðfræði hans sjálfs er ekki 

treyst á góða eiginleika eða kosti. Þar skipti skynsemin máli og að einstaklingurinn geri 

það sem honum beri að gera (Vilhjálmur Árnason, 1990, bls. 52). 

Aðalatriði í siðfræði Kants er skyldan til að gera það sem er rétt en aðalatriði í 

siðfræði Aristótelesar er að breyta þannig að maðurinn verði sem besta útgáfan af 

sjálfum sér. Það má sjá að áherslan er ekki á það sama, Aristóteles er að horfa á 

einstaklinginn en Kant á skylduna. Eins mikið og Kant lagði áherslu á hið innra, góðan 

vilja, þá lagði John Stuart Mill áherslu á hið ytra, afleiðingarnar, í nytjastefnunni. 

2.3.3 John Stuart Mill  

Í nytjastefnu Johns Stuarts Mill (1806–1873) er áherslan á sem mesta hamingju umfram 

óhamingju. Í siðferðilegum málum er því sú breytni rétt sem hefur góðar eða bestar 

afleiðingar og sú röng sem hefur slæmar afleiðingar (James Rachels, 1997, bls. 139). 

Vilhjálmur Árnason setur nytjastefnuna svona fram: „Grundvallarlögmál 

nytjastefnunnar – að réttmæti athafna ráðist af því hvort þær auki á hamingjuna eða 

bölið í heiminum...“ (2008, bls. 108). Með hamingju á Mill við ánægju eða vellíðan. Mill 

lagði mikla áherslu á hugsunar- og málfrelsi og taldi rökræðuna mikilvæga. Hann sagði 
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að reynslan skipti miklu máli því sá sem hefði mikla reynslu hafi góðan samanburð af því 

sem skiptir máli, sá hefur lært af mistökum sínum (Vilhjálmur Árnason, 2008, bls. 109). 

Kenningar þessara þriggja heimspekinga reyna að svara eða að minnsta kosti finna 

leiðir að þeim spurningum sem velt hefur verið upp í þúsundir ára: Hvað er rétt í 

siðferðisefnum? Þeir hafa enn frekar með kenningum sínum um dygðasiðfræði, 

skylduboðið og nytjastefnuna svarað því hvaða leiðir er best að fara. Að mínu mati 

henta aldagamlar hugmyndir Aristótelesar um dygðugan einstakling best við markmið 

og tilurð námsefnisins. Hvers vegna? Vegna þess að markmiðið er sameiginlegt, að 

verða besta útgáfan af sjálfum sér. Dygðirnar eru leiðir að því markmiði að verða besta 

útgáfan af sjálfum sér. Hvernig svo sem einstaklingurinn er innrættur þá er hann að 

gera sitt besta.  

Góð siðfræði gæti vissulega verið sambland af þessum fræðum, að vera dygðugur í 

lífi sínu og hafa markmiðið að vera besti einstaklingur sem völ er á; að velja annan kost 

af tveimur vegna þess að hann er réttur og góður og hefur líka best áhrif fyrir sem 

flesta. Það gæti verið að í lýðræðisumræðu sem er mikil í leikskólum yrðu hugmyndir 

Mills ofan á, það sem er best fyrir flesta, því börn læra strax í leikskóla um kosningar og 

lýðræði.  

2.4 Siðferðisþroskakenningar 

Meðal helstu kenninga um siðferðisþroska barna eru kenningar Piaget og Kohlbergs. 

Þeir hafa skoðað hvernig siðferðisþroski þróast með aldri (en hvorugur hefur þó 

einbeitt sér að yngsta aldurshópnum fyrir utan að Piaget rannsakaði þroska sinna eigin 

barna, sjá nánar í næsta kafla). Eins og Damon (1988, bls. 6) bendir réttilega á þá eru 

rannsóknir á börnum framkvæmdar af fullorðnum og er ætlað að skilja hugsanir, 

ætlanir og langanir barns sem er mögulega ekki talandi. Þetta býður heim þeirri hættu 

að sá fullorðni skilji ekki, mistúlki eða missi af tjáningu barnsins. Hvort það er ástæða 

fyrir því að þessir fræðimenn rannsökuðu frekar eldri börn, skal látið ósagt. 

Ætlunin er ekki að útlista allar kenningar um siðferði eða siðvitund en hér verða þó 

kynntar helstu kenningar Piaget og Kohlbergs um siðferðisþroska og gagnrýni sem 

komið hefur fram á þær. 

2.4.1 Kohlberg og Piaget 

Jean Piaget (1896–1980) er talinn frumkvöðull hugsmíðahyggjunnar. Hann taldi nám 

byggja á hugsmíði barnsins, þar sem það öðlast þekkingu byggða á reynslu sinni (Shaffer 

og Kipp, 2014, bls. 202). Piaget gerði umfangsmiklar rannsóknir á sínum börnum á 
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fyrstu árum þeirra og með kenningum sínum um vitsmunaþroska breytti hann hugsun 

um vitsmunaþroska barna og hvernig þau læra af reynslunni (Shaffer og Kipp, 2014, bls. 

202). Í bók sinni The Moral Judgement of the Child skýrir hann frá rannsókn á 

siðferðilegri dómgreind barna. Hann taldi að þau siðferðilegu gildi eða reglur (e. moral 

rules) sem börn lærðu væru fengin tilbúin og fullmótuð frá hinum fullorðna. Einnig 

sagði hann að siðferði sé reglukerfi. Hann taldi að gildi og reglur í leikjum væru þó 

algjörlega barnanna þar sem þau læra hvert af öðru og þá helst þeim sem eru þeim 

eldri. En áður en að því kom var barnið háð hinum fullorðna (Piaget, 1932/1977, bls. 9–

10). Það sem er rétt og gott fyrir barnið kemur því frá þeim fullorðna og barnið lítur til 

hans sem fyrirmyndar í siðferðilegum gildum (Johansson, 2007, bls. 34). Í Constructivist 

early education: Overview and comparison with other programs skrifa DeVries og 

Kohlberg um hugsmíðahyggju Piaget, að ef barnið er sífellt að læra það sem hinn 

fullorðni er búinn að skipuleggja og eftir hans reglum þá nái það ekki að byggja sína 

þekkingu, þróa sína sannfæringu eða þróa sína siðvitund. En ef virðing er gagnkvæm þá 

fær barnið að þroskast á sínum forsendum og búa til sínar eigin reglur og siðferðileg 

gildi (1990, bls. 31–32).  

Samkvæmt rannsókn Piaget á kúluspili er vitsmunaþroski barna stigskiptur, börnin 

nota siðferðilega dómgreind sína þegar kemur að leikreglum kúluspilsins. Fyrsta stigið 

einkenndist af þroska og skapgerð einstaklingsins, leikurinn er einhliða. Annað stigið 

nefndi hann sjálfmiðað (e. egocentric) og miðaði við börn á aldrinum tveggja til fimm 

ára, og þau léku sér yfirleitt ein eða í hóp. Þriðja stigið myndaðist við sjö til átta ára 

aldur og einkenndist af samvinnu (e. cooperation) þar sem börn komu sér saman um 

leikreglur. Á síðasta stiginu við ellefu til tólf ára aldur voru reglurnar kerfisbundnari (e. 

codification of rules) (Piaget, 1932/1977, bls. 23). Nöfnin á þessum stigum hafa síðar 

orðið skynhreyfistig (e. the sensorimotor stage), foraðgerðastig (e. the preoperational 

stage), stig hlutbundinna aðgerða (e. the stage of concrete operations) og stig 

formlegra aðgerða (e. the stage of formal operations) (Sigurjón Björnsson, 1992, bls. 25, 

Shaffer og Kipp, 2014, bls. 205). Þetta eru stig vitsmunaþroska sem börn fara í gegnum 

samkvæmt Piaget. Þessi stig og þroskaskipting segir ekki mikið um þroska ungra barna 

og þykir mér þau vera sett undir sama hatt. Að hans mati er það ekki fyrr en um sjö til 

átta ára aldur sem sjá má merki um samvinnu og þ.a.l. siðferðileg gildi. 

Lawrence Kohlberg setti fram kenningu um siðferðisþroska og að siðferðisvitund 

þroskaðist eftir sex stigum innan þriggja skeiða. Hann leit til kenninga Piaget um það 

hvernig börn læra og þroskast í samspili við umhverfi sitt og fyrri reynslu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1987, bls. 332–334). Skeiðin þrjú eru eftirtalin: 
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  1. Skeið: forskeið hefðbundins siðgæðismats 

o 1. Stig: efnislegar og líkamlegar afleiðingar athafna 

o 2. Stig: eiginhagsmunahyggja og jöfn skipti 

  2. Skeið: hefðbundið siðgæðismat 

o 3. Stig: gagnkvæmar persónulegar væntingar 

o 4. Stig: væntingar og reglur félagskerfisins 

  3. Skeið: sjálfstætt siðgæðismat 

o 5. Stig: samfélagssamningur og mannréttindi 

o 6. Stig: algild siðalögmál 

(Power, Higgins og Kohlberg, 1989, bls. 8–9 og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1987, bls. 335–339). 

Kohlberg leggur áherslu á að siðgæðisvitund einstaklings þroskist eftir þessum stigum 

óháð menningu. Fyrsta stigi Kohlbergs þar sem efnislegar og líkamlegar afleiðingar 

skipta barnið máli virðist svipa til hugmynda Piaget um það að siðferðisþroski ungra 

barna sé háður fullorðnum og að þau líti til þeirra hvað varðar rétt og rangt. 

Kohlberg notar viðtöl með klípusögum til þess að greina hugsun hvers einstaklings 

og á hvaða stigi hann er samkvæmt röksemdafærslu sem einstaklingurinn notar í 

viðtölunum. Röksemdirnar breytast eftir því á hvaða stigi viðkomandi er og aldur er 

afstæður því umhverfið hefur áhrif á hvenær og hvernig siðgæðishugsunin þroskast 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1987, bls. 334). Það eru því röksemdirnar sem segja til um 

siðgæðisþroskann en ekki lausnin eða athöfnin sem einstaklingurinn velur. Kohlberg 

telur að markmið uppeldis sé að örva siðferðisþroska frekar en að kenna dygðir og 

reglur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1987, bls. 340–341). Í ljósi umfjöllunarinnar hér að 

framan ætti að mínu mati að vera hægt að færa rök fyrir því að dygðir örvi 

siðferðisþroska og ættu þar af leiðandi að vera hluti af uppeldi. Það er þó ljóst að 

Kohlberg hefur töluvert velt fyrir sér hvernig kenna ætti gildi og hvaða leiðir væru 

ákjósanlegar (Power, Higgins og Kohlberg, 1989). 

2.4.2 Gagnrýni á Kohlberg og Piaget 

Í rannsókn Kohlbergs er notast við viðtöl og klípusögur og því er hann bundinn því að 

rannsaka eldri börn sem geta svarað fyrir sig og þar af leiðandi getur hann ekki 

rannsakað yngstu börn leikskólaskólastigsins með þessum aðferðum. Að auki 

rannsakaði hann einungis drengi en Carol Gilligan taldi af rannsóknum sínum að konur 

hefðu aðrar áherslur í röksemdum fyrir siðferðislegum ákvörðunum í viðtölum og 

mældust því lægri á kvarða Kohlbergs (Vilhjálmur Árnason, 2008, bls. 309). 
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Gilligan nefnir einnig að bæði í rannsóknum Piaget og Kohlbergs séu stúlkur 

aukaefni eða alls ekki til staðar (Gilligan, 1982, bls. 18), það á við rannsóknina sem hann 

byggði siðgæðismat á. Réttlætisvitund er aðalefni rannsóknar Kohlbergs en Gilligan 

bendir á að í sínum rannsóknum hafi komið fram önnur gildi sem konur byggja 

siðvitund sína á, eins og umhyggja, ábyrgð og næmi (Vilhjálmur Árnason, 2008, bls. 

309). Gilligan taldi upplifanir barna ólíkar eftir kynjum þar sem stelpur samsama sig 

frekar við mæður sínar en strákar síður. Gagnrýni Gilligan varð til þess að Kohlberg 

endurskoðaði kenningu sýna hvað varðar efsta stigið og bætti umhyggju við réttlæti, 

réttindi og virðingu sem þau siðferðilegu gildi sem einstaklingurinn þarf að hafa 

(Johansson, 2007, bls. 35). 

Eva Johansson rannsakaði siðvitund ungra barna og segir frá dæmum um hvernig 

börn eru stöðugt að þroska siðvitund sína í samskiptum sínum. Hún segir það mikilvægt 

að niðurstöðurnar úr sinni rannsókn séu ólíkar kenningu Piaget um siðferðisþroska. 

Hann taldi svo lítil börn ekki fær um að tjá siðvitund sína fyrr en um átta ára aldur, fram 

að því sé þeim stýrt af fullorðnum. Hann taldi þau gildi sem börn viðhafi fram að því séu 

ávallt tengd hinum fullorðna og vilja barnsins til að hlýða hinum fullorðna (Johansson, 

1999, bls. 282). Johansson segir að í rannsókn sinni hafi komið í ljós hvernig börn 

uppgötva gildin í samskiptum við hvert annað. Þau sýna umhyggju fyrir hverju öðru, í 

einu dæmi úr rannsókn hennar má lesa um tvo stráka sem eru í fataherbergi að koma 

inn. Per er eldri (næstum þriggja ára) en Olle (rúmlega eins og hálfs árs) og er í góðu 

skapi og vill faðma Olle. Olle er ekki til í það og bakkar frá honum og Per er nærgætinn, 

hættir þá við en tekur því létt og hlær. Olle hrífst með og hlær og tekur síðan þátt í leik 

Pers (Johansson, 1999, bls. 174). Strákarnir sýna hvor öðrum virðingu og umhyggju, Per 

fer varlega að Olle sem er yngri og ekki jafn öruggur. Það sem Johansson leggur einnig 

áherslu á er að siðvitund ungra barna örvast að miklu leyti í gegnum líkamann þar sem 

þau nota hann til þess að tjá sig (Johansson, 2009, bls. 46–47). Það kemur skýrt fram í 

dæminu um Olle og Per sem báðir notuðu líkamann til að tjá sig. 

Fram til 1990 voru kenningar Kohlbergs í hávegum hafðar. Að hans mati var 

fyrirmyndin í siðferðisþroska sá sem var sjálfstæður og gat réttlætt siðferðilega dóma 

sína á hlutlausan hátt en ekki sá sem var dygðugur (Arthur o.fl., 2015, bls. 8). Eftir 

gagnrýni Gilligan var þróuð ný nálgun á kenningu Kohlbergs þar sem ekki var einungis 

lögð áhersla á siðferðilega dómgreind heldur einnig á siðferðilegt næmi (e. moral 

sensitivity), siðferðilega hvatningu (e. moral motivation) og siðferðilega skapgerð (e. 

moral character). Það þykir vera eilítið nær hugmyndum Aristótelesar en upprunalega 
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siðgæðismat Kohlbergs (Arthur o.fl. 2015, bls. 8). Þessi síðari tíma nálgun var notuð í 

rannsókn The Jubilee Centre á skapgerð og dygðum barna í skólum Englands. 

Að mínu mati sýnir gagnrýni á Kohlberg og Piaget að rannsóknir þeirra séu barn síns 

tíma og að verulegu leyti úreltar hvað varðar þýði og sýn á ung börn. Hópurinn 

samanstóð einungis af drengjum sem segir þá einungis til um þroska helmings barna á 

tilteknum aldri og þeir gera ekki ráð fyrir að yngstu börnin séu byrjuð að þroska 

siðvitund sína. Þeir virðast heldur ekki taka til greina hvernig yngstu börnin nota 

líkamann en ekki orð til að tjá sig eða túlka gildi. 

2.5 Siðferði hjá ungum börnum 

Hér verður farið yfir rannsóknir á siðfræði, siðvitund og siðferðilegum gildum ungra 

barna, samfélagi barna í leik og þróunarverkefni sem styðja kennslu yngstu barnanna í 

siðferðilegum fræðum. Einnig er útskýrt hvernig ung börn læra og sýna gildin í leik. 

Leikurinn hefur löngum verið talinn aðal námsleið ungra barna og leikskólar víða leggja 

áherslu á að leikur sé í fyrirrúmi og efniviður sé opinn og náttúrulegur og bjóði þ.a.l. 

upp á margs konar lausnir og ímyndun.  

2.5.1 Börn þroskast og læra í leik 

Börn læra mjög mikið og þroskast hratt á fyrstu árum sínum. Líffræðilegar og 

tilfinningalegar breytingar sem verða á þessum árum eru miklar. Því er mikilvægt að 

börn á aldrinum 0–3 ára séu vel studd af umhverfi sínu og umönnunaraðilum, bæði 

foreldrum og leikskólastarfsfólki. 

Talið er að þetta tímabil sé gríðarlega mikilvægt fyrir þroska og nám barnsins og hafi 

áhrif á þroska þess síðar. Í gegnum leikinn læra börnin og prófa sig áfram, rannsaka, 

eiga samskipti og búa að þessum eiginleikum allt sitt líf (Bruce, 2005, bls. 131). Þar sem 

að þessi tími er svo mikilvægur þroska barnsins skiptir umhverfi, umönnun, tengsl við 

umönnunaraðila, leikur og leiktækifæri miklu máli (Manning-Morton og Thorp, 2003, 

bls.7). Einnig hefur öll reynsla, hvort sem hún gleymist eða ekki, áhrif á þroska barnsins 

(Manning-Morton og Thorp, 2003, bls. 18). Börn þroska siðvitund sína í samskiptum við 

aðra, tillitsemi fyrir tilfinningum annarra, samkennd og umhyggju og reglum sam-

félagsins (Dunn, 2006, bls. 345). Einnig kemur vinátta þeirra og hlýja fram í leik við vini 

en Dunn (2004) telur vináttu ungra barna myndast mjög snemma (2004, bls. 12–13). 

Það er því mikilvægt að vel sé staðið að námi, hvort sem er tilfinningalegu, 

siðferðilegu eða almennum þroska í gegnum leik hjá ungum börnum og samskipti séu 

nýtt til að efla siðvitund þeirra. 
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2.5.2 Geta yngstu börnin tileinkað sér dygðir og gildi? 

Í skýrslu Sigríðar Sítu Pétursdóttur (2004) er skýrt frá þróunarverkefninu Lífsleikni í 

leikskóla sem var unnið í þremur leikskólum á Akureyri árin 2001–2004. Markmið 

verkefnisins voru m.a. að efla siðferðisvitund barna í vinnu með dygðir, læra muninn á 

réttu og röngu og efla samkennd. 

Rannsóknarspurningin sem gengið var út frá var hvort skipuleg siðferðisumræða 

hafi áhrif á aga í leikskólastarfi. Við lestur á skýrslunni má sjá á skráningum sem 

leikskólakennarar gerðu, hvernig börn frá tveggja ára aldri tileinka sér dygðir í leik og 

daglegu starfi (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 23–24, 26). Foreldrar tóku einnig 

eftir breytingu heima við þar sem börnin t.d. hrósuðu þeim fyrir hjálpsemi eða vöktu 

athygli á hjálpsemi hjá sér (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 29, 40). Þetta kemur 

heim og saman við reynslu höfundar af umræðu um gildi með ungum börnum. Í 

skýrslunni er bent á að áhersla var lögð á að lífsleiknin yrði innleidd í leikskólastarfið, 

leikinn og daglega hluti en yrði ekki viðbót (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 13) og 

að leikskólakennarinn þyrfti að grípa tækifæri til siðferðislegrar umræðu þegar þau 

gæfust. Sögur, vísur og bækur voru notaðar í innlögn dygða og þær tengdar daglegu 

starfi (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 22). Sumir leikskólakennarar töldu best að 

leggja inn dygðir með lestri bóka (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 46). Í lok 

Lífsleikniverkefnisins voru tekin viðtöl við einn árgang sem hafði tekið þátt í verkefninu 

frá upphafi. Börnin virtust skilja hugtökin og notuðu þau við ýmsar aðstæður og 

heimspekileg samræðuform virtust hafa haft áhrif á hvernig þau gáfu hverju öðru 

tækifæri til að tjá sig og hlusta á hvert annað. Niðurstöður skýrslunnar eru þær að 

verkefnið Lífsleikni í leikskóla hafi borið þann árangur að börn og leikskólakennarar 

sýndu hvert öðru virðingu, umhyggju og vináttu. Börnin tileinkuðu sér siðferðileg 

hugtök og agaðri hegðun (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 56). 

Í ritgerð sinni „Að kenna dygð“ lýsir Kristján Kristjánsson yfir áhyggjum sínum af 

áherslum menntakerfisins á bókvitið en færir um leið rök fyrir því af hverju það sé 

mikilvægt að menntastofnanir efli siðvit. Það gerir hann með því að svara þeim rökum 

sem hann hefur heyrt fleygt gegn kennslu dygða. Hann svarar þeirri gagnrýni að börn 

hafi ekki nægan þroska til að læra dygð með því að nefna námsefni sem sýnir hið 

gagnstæða, ung börn í heimspekiskóla (Kristján Kristjánsson, 1993, bls. 39). 

Miðað við niðurstöður skýrslu Sigríðar Sítu Pétursdóttir (2004) um Lífsleikni í 

leikskóla og rök Kristjáns Kristjánssonar (1993) eru leikskólar á réttri leið í að kenna 

dygðir og sýna að það er hægt. Það styður starf leikskólakennarans og hugmyndafræði 

leikskólans almennt en hún gerir ráð fyrir því að börnin læri í gegnum leik og að 
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bókalestur sé oft hluti af frjálsum leik barnanna. Einnig er líklegt að efni stunda, bóka og 

sagna með siðfræðileg eða heimspekileg málefni verði kveikja að leik þar sem börn 

prófa sig áfram í siðferðilegum álitamálum og læra enn meira. Í Lífsleikni í leikskóla var 

það einmitt leiðin sem farin var. Yngstu börnin lærðu um dygðirnar í gegnum leik og 

samskipti. Það var unnið með dygð í samverustund og reynt að koma henni að í 

samskiptum barnanna og tengja siðferðislegri umræðu (2004, bls. 22). Þar sem bækur 

eru aðgengilegar börnum eru enn frekari líkur á að þær og innihald þeirra verði hluti af 

leiknum. Bækur sem efla gott siðvit að auki hljóta því að vera gott námsefni. 

2.5.3 Hvernig birtast gildi og dygðir í samskiptum yngstu barnanna í leik? 

Í nýrri rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2015) er kenning Merleau-Ponty um lífheim (e. 

life-world) grunnur rannsóknarinnar. Rannsóknir Evu Johansson (1999, 2007, 2009) um 

siðfræði og yngstu leikskólabörnin taka einnig til kenningar um lífheiminn. Hún byggist 

á tengslum manneskjunnar/barnsins við umhverfið og hvernig barnið tjáir sig og upplifir 

umhverfið með líkamanum (Hrönn Pálmadóttir, 2015, bls. 45). Hrönn (2015) skrifaði 

doktorsrannsókn um samfélag barna í leik. Hún rannsakaði hvernig félagsleg tengsl 

barna eru á aldrinum 14 mánaða til tveggja ára og fimm mánaða. Í niðurstöðum má sjá 

að líkamstjáning er forsenda fyrir því að tengsl skapist á milli barnanna og við 

umhverfið. Líkamstjáning er mikil á þessum aldri og með henni mynda börnin félagsleg 

tengsl við önnur börn. 

Þegar lesin eru dæmi úr gögnum rannsóknarinnar má sjá hvernig börnin nota 

svipbrigði og líkamstjáningu til að tjá sig, sýna umhyggju og reyna að gera það sem þau 

telja rétt. Hér er dæmi: 

...Anna lítur á Söru og nær í kerru sem er þarna skammt frá. Sara sleppir 

boltanum og nær í aðra eins kerru. Jón tekur boltann, sest í stólinn og fylgist 

með telpunum ganga fram og til baka með kerrurnar. Jón er ánægður á 

svip, skríkir og spennir líkamann. Skyndilega dettur Anna á Jón, en snýr sér 

við og klappar honum vingjarnlega á kinnina. Jón brosir og réttir boltann í 

átt að Önnu sem snýr sér frá honum. Jón kastar boltanum frá sér og er 

leiður á svip. Hann sest á dýnuna og lítur alvarlegur á rannsakanda (Hrönn 

Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 54).  

Þarna má sjá hvernig börnin nota líkamann til að túlka tilfinningar sínar og gildin 

skína í gegnum líkamstjáningu og gjörðir þeirra. Umhyggja fyrir öðrum, samkennd, 

virðing og eins vonbrigði yfir skorti á samkennd. Anna telur það greinilega miður að hún 
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hafi dottið á Jón og strýkur honum því. Umhyggja er gildi sem virðist koma snemma 

fram hjá börnum og vera stór hluti af siðvitund þeirra. Jóhanna Einarsdóttir og fleiri 

(2014, bls. 9) segja að umhyggja sé samofin menntun og námi og að öll börn eigi rétt á 

umhyggju í námi sínu í leikskóla.  

Í rannsókn Johansson (1999) um siðvitund ungra barna og hvaða siðferðilegu gildi 

koma fram hjá þeim voru tvö atriði sem stóðu upp úr, umhyggja og réttur/réttindi 

þeirra. Rétt eins og í dæminu hér á undan þar sem Anna sýnir Jóni umhyggju eftir að 

hún dettur á hann og vill bæta fyrir það með því að klappa honum á kinnina. Börnin 

sýna umhyggju í verki og orði, bæði umhyggju fyrir hverju öðru og fyrir óskum, 

löngunum og ástandi hvers annars (Johansson, 1999, bls. 279). Réttur barns til ýmissa 

hluta eða aðstæðna er einnig áberandi og þau virða og verja rétt hvers annars. Þó að 

rétturinn sé mikilvægur þá telur Johansson að á bak við hann standi traustið sem börnin 

bera til hvers annars og til fullorðinna og það að þeim sé ekki sama um hvert annað. 

Það skiptir börnin máli að gera það sem er rétt (e. doing the right thing) (Johansson, 

2009, bls. 44–45). Johansson telur að börnin uppgötvi gildin í samskiptum við aðra, 

sérstaklega ef aðstæður koma upp þar sem ólík gildi eru viðhöfð. Hún telur að réttur 

þeirra í þessum aðstæðum sé siðferðilegt gildi og að það hafi ekki verið rannsakað áður 

á þann hátt (Johansson, 1999, bls. 281). Hún sýnir með rannsókninni að ung börn hafi 

siðvitund og geti sýnt fram á siðferðileg gildi.  

Johansson telur að siðvitund barna mótist af námi, uppgötvunum, margræðni og 

mótsögnum. Þau eru stöðugt að fást við siðferðileg gildi í sínu daglega amstri. Á 

hverjum degi rekast þau á þrautir sem stafa af því að vera í návist hvers annars og 

samskiptum sín á milli og eru því virk í því að ögra og kenna hverju öðru (Johansson, 

1999, bls. 283). Börnin læra því mest um siðferðileg gildi af hverju öðru.  

Bæði Johansson og Hrönn Pálmadóttir hafa sýnt okkur hér á undan að samskipti við 

aðra skipta barnið máli bæði fyrir þroska siðvitundar þess og hvernig það tjáir sig. 

Samskipti við aðra eru stærsti þáttur í þroskanum og þó báðar rannsóknirnar hafi verið 

gerðar í leikskólanum þá er það ekki síður heimilið og fjölskyldan sem skiptir máli. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hefur rannsakað samskipti barna og fullorðinna 

síðustu áratugi og þó að hún hafi einungis skrifað efni fyrir eða um grunnskólabörn 

verður aðeins vikið að sýn hennar á mikilvægi lífsgilda í uppeldi barna. Þróunarverkefni 

Sigrúnar, Hlúð að félags- og tilfinningaþroska, veitti kennurum leiðir og áhöld til að 

vinna með nemendum sínum að bættum samskiptum og lausnaleit. Námsefni og opnar 

spurningar voru áhöldin og af dæmi um ágreining innan bekkjar nýttust þau vel við að 

leysa mál sem hefði mögulega getað orðið eineltismál (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 
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bls. 148–162). Kennararnir öðluðust öryggi í kennslu og betri þekkingu á siðferðilegum 

þroska nemenda sinna með verkefninu og samskiptafærni þeirra jókst. Það má sjá að 

hugmyndir Aristótelesar eiga vel við í menntun barna í dag. 

Börn á unga aldri bregðast við þegar annað barn grætur eða þegar fullorðinn er að 

leika grát. Er það samkennd? Sálfræðingurinn William Damon rekur hegðun barnsins frá 

því það er ungabarn og til leikskólaaldurs og nefnir nokkur stig samkenndar ef svo má 

segja (1988, bls. 16–17) og kallar samkennd ungabarna óstaðbundna 

(óaðstæðubundna) (e. global empathy). Ungabörn gráta við grát annarra ungabarna. 

Börn um árs aldur sýna gráti leikfélagans skilning og ná í huggun og um tveggja ára 

aldur er barnið farið að átta sig á að aðrir eru með tilfinningar og þarfir ólíkar þeirra 

eigin. Mín reynsla af eins og hálfs til tveggja ára börnum sýnir að þau bregðast nær 

alltaf við gráti hjá hvert öðru hvort sem það er með svipbrigðum eða orðum. Judy Dunn 

(2004) bendir á að ung börn tengist vináttuböndum og sýni vinum sínum umhyggju, 

hlýju og gleði. Hún segir frá dæmi af drengjum undir tveggja ára aldri sem söknuðu 

hvors annars ef annar þeirra var ekki á staðnum og léku sér þá minna og sugu frekar á 

sér fingurinn (Dunn, 2004, bls. 12). Damon bendir á að rannsakendur hafi sýnt fram á að 

börn sem sýna mikla samkennd sýna síður árásargjarna hegðun en þau sem sýna litla 

samkennd. Jafnframt bendir hann á að sýni börn mikla samkennd séu miklar líkur á að 

þau séu hjálpsöm og deili gjarnan með sér (Damon, 1988, bls.17). Ætla mætti að það að 

vera þessum góðu eiginleikum gæddur leiði af sér fleiri góða eiginleika. 

Kristín Karlsdóttir (2001) skrifaði námsritgerð þar sem hún fjallaði um hvernig 

siðferðis- og félagsþroski birtist hjá leikskólabörnum og hvort mögulegt væri að auka 

samskiptafærni þeirra með breyttum áherslum. Börnin voru í tveimur leikskólum og 

voru á fimmta aldursári. Myndbandsupptökur voru notaðar af börnunum að spila 

borðspil tvisvar yfir skólaárið. Ekki reyndist vera marktækur munur á tilraunaleikskóla 

og samanburðarleikskóla og aukinn siðferðisþroski barnanna á milli upptakna reyndist 

eðlilegur miðað við aldur og þroska. Niðurstöðurnar sýna þó glögglega hvernig 

siðferðis- og félagsþroski fjögurra ára barna birtist m.a. í því að börnin nota leik til að 

komast hjá ágreiningi en öll börnin í rannsókninni fóru í hlutverkaleik eða sýndu aðra 

leiktilburði meðan spilað var (Kristín Karlsdóttir, 2001, bls. 85). Aldrei kom fram 

fjandsamleg hegðun í spilunum og var vinsemdin algengari þar sem börnin sýndu 

leikfélaga viðurkenningu og töluðu vinsamlega við hann (Kristín Karlsdóttir, 2001, bls. 

83).  

Að lokum má benda á ávinning þess að læra um gildi og dygðir í gegnum lífsleikni á 

seinni skólastigum en í námsritgerð sinni gerði Lilja Ákadóttir (2014) rannsókn á 
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viðhorfum framhaldsskólakennara, nemenda og foreldra til lífsleikni. Þremur af fjórum 

nemendum fannst lífsleikni hafa eflt sig almennt í lífinu. Það sem jókst hjá þeim var t.d. 

virðing fyrir fólki, umburðarlyndi fyrir þeim sem eru öðruvísi, framkoma við aðra varð 

betri, gagnrýnin hugsun og vitneskja um siðfræðilegar hugmyndir. Einn nemandi taldi 

að hann myndi nú grípa inn í ef einhver yrði lagður í einelti og annar að fordómar hefðu 

minnkað. Þetta eru atriði sem skipta miklu máli í fjölbreyttum samfélögum og greinilegt 

að áherslur lífsleikni eiga vel við á öllum skólastigum. 

Það er greinilegt að ung börn eru fær um að læra gildi og sýna þau ítrekað í 

samskiptum sínum og þá helst með líkamanum. Leikurinn skiptir miklu máli og sögur og 

bækur virðast góð leið til að koma af stað siðferðilegri umræðu (Sigríður Síta Péturs-

dóttir, 2004). Það er mikilvægt að kenna börnum gildi og sýna hvernig hægt er að gera 

það með því að vera góð fyrirmynd. Það má sjá á því hversu mikla umhyggju börn sýna 

að gildið umhyggja virðist koma oftast fram hér á undan (Johansson 2009, 1999, 

Einarsdóttir o.fl., 2014). Umhyggja hlýtur einnig að vera það gildi sem leikskólakennarar 

og foreldrar sýna hvað mest í samskiptum sínum við börn. Hlutverk leikskólakennarans 

og uppalandans er mikilvægt og þeirra er að sýna fram á mikilvægi þess að gera 

siðferðislegri samræðu og siðferðisþroska hátt undir höfði í leikskólum.   
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3 Barnabækur og lestur  

Barnabækur og barnabókmenntir hafa þróast mikið síðustu áratugi og nú er hverjum 

aldri gert hátt undir höfði í bókaútgáfu. Lestur eykur orðaforða, málskilning, nálægð og 

veitir gleði og samkennd. Þar að auki er hann mikilvægt kennslugagn þar sem boð-

skapur kemst til skila, til að mynda um gildi og dygðir. Síðast en ekki síst eru bækur stór 

hluti skapandi námsefnis í leikskólanum en myndir, sköpun, upplifun og skynjun eru 

stór hluti af bókalestri. Að mínu mati geta bækur hvatt til sköpunar hjá börnum en þau 

lifa sig inn í atburðarás sagna og ævintýra. Dæmisögur af ljónum sem sakna mömmu 

sinnar eða skessu sem á enga vini eru fljótt komnar inn í leik barna. 

Mikil umræða hefur verið síðustu ár um árangur íslenskra barna í PISA könunum þar 

sem lestur hefur verið aðalumræðuefnið. Eins hefur umræða verið innan Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis um frekari áherslu á lestur og íslensku en áður í nýútkominni 

Hvítbók (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014) og aukin áhersla í námskrám og 

námsefni (Anna Þ. Ingólfsdóttir, 2011, bls. 3). Það er að mati höfundar ágætt á meðan 

að frekara bóknám kemur ekki niður á verklegu, skapandi námi. Lestur og íslenska eru 

skapandi greinar sem geta hæglega verið verklegar. En það var ekki ætlunin að fara í 

karp um áætlanir menntastofnana heldur að athuga hverjar áherslur Aðalnámskrár á 

lestur og barnabækur eru á fyrsta skólastiginu. 

Nú er það svo að börn skoða bækur frá unga aldri, jafnvel frá því að þau halda bók 

uppi með höndunum. Það er því mikilvægt að leikskólar séu meðvitaðir um mikilvægi 

sitt þegar kemur að vali á góðum bókum og lestri fyrir börnin. Einnig að bækur séu 

aðgengilegar og við hæfi fyrir allan aldur. 

Hér verður farið yfir áherslur í námskrám og stiklað á stóru um rannsóknir á 

bókalestri. 

3.1 Læsi í Aðalnámskrá leikskóla 

Læsi er einn af sex grunnþáttum menntunar í leikskólanum. Markmið leikskólans er „að 

veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku“ (Mennta- og menn-

ingarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Þar að auki er eitt af meginmarkmiðum með 

menntun ungra barna að börn séu virkir þátttakendur í að móta heiminn með sinni 

túlkun og bregðist á persónulegan hátt við því sem þau lesa (Mennta- og menningar-
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málaráðuneyti, 2011, bls. 17). Ekki er einvörðungu átt við læsi sem lestur bókstafa og 

tákna heldur einnig læsi á myndir og umhverfi og því skiptir læsi máli fyrir börn á öllum 

aldri. Starfsfólk leikskóla notar eftirfarandi leiðarljós úr Aðalnámskrá til þess að þróa og 

móta starf leikskólans:  

Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir, 

sögur, ljóð og ævintýri. Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í 

daglegum samskiptum til að efla íslenska málvitund þar sem börn læra ný 

orð og hugtök og þróa tungumálið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 32). 

Áherslur leikskóla á bækur og lestur bóka eru því skýrar samkvæmt Aðalnámskrá og 

af fenginni reynslu er lesið, sungið eða sagðar sögur á hverjum degi í leikskóla. Áhersla á 

leik og sköpun fellur vel að áherslum um læsi, en rímur, þulur, söngur og ævintýri eru 

mjög skapandi læsis- og málþroskahvetjandi aðferðir. 

3.2 Barnabækur  

Fyrst um sinn voru bækur ekki sérstaklega skrifaðar fyrir börn heldur lásu börn allan 

texta sem þau komust í á heimilum landsins. Það var ekki fyrr en á 4. áratug síðustu 

aldar að höfundar fóru að rita sérstaklega fyrir börn (Silja Aðalsteinsdóttir, 1979, bls. 

178). Nú er það svo að barnabækur skipa veigamikinn sess í Bókatíðindum og 

jólabókaútgáfu landsins. 

Myndabækur höfða sérstaklega til yngsta aldurshópsins og hefur þessi bókmennta-

grein þróast undanfarna áratugi. Myndabækur eru fyrst og fremst fyrir barnið sem 

skoðar og bendir og les sjálft eftir ímyndun sinni. En góðar myndabækur geta líka 

höfðað til fullorðinna og sumir telja að þær verði að gera það þar sem það er hinn 

fullorðni sem les og velur líkast til texta sem hann hefur gaman af (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, bls. 102). Það eru einnig til bækur sem eru skrifaðar með barnið í 

huga sem henta þeim jafnvel frekar en þær sem eru fyrir bæði fullorðinn og barn þar 

sem börn skilja ekki kaldhæðinn húmor fullorðinna. 

3.3 Mikilvægi lesturs 

Talið er að ef byrjað er að lesa fyrir ung börn snemma og þau venjist lestri fljótt þá fái 

þau forskot á önnur börn þegar kemur að námi. Ekki þarf að bíða eftir að barnið byrji að 

tala heldur ætti að venja börn sem fyrst við það að hlusta. Eins veitir það góða 

samverustund þegar foreldrar lesa fyrir börnin sín (Erna Ákadóttir, 2000, bls. 66). Lestur 
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foreldra fyrir börn er því bæði námsleið og góð samvera sem hægt er að eiga saman. Á 

þessum aldri sækja börn gjarnan í endurtekningu og því líklegt að kubbum sé stillt upp á 

sama hátt, bangsinn lagður í rúm á hverju kvöldi og sama bókin dregin fram þegar 

kvölda tekur. 

Samskipti skipta miklu máli fyrir málþroska barnsins. Grundvöllur að lestri er lagður 

strax hjá yngstu börnunum með lestri fyrir þau. Það er ekki þar með sagt að einblínt sé 

á að börn geti lesið í leikskóla, heldur er þetta hvatning. Málskilningur er undirstaða 

lesskilnings og orðaforði barna eykst við lestur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 

4). Þess vegna er lestur bóka í leikskólum mikilvægur og söngur, sögur, ljóð og ævintýri 

ættu að koma við sögu á hverjum degi. Málörvun fer þó fram allan daginn og við öll 

tilefni líkt og umræða um dygðir og gildi.  

Af eigin reynslu vilja börn heyra aftur og aftur sömu sögurnar og sækja í að sitja í 

fangi og hlusta á frásögn eða benda á myndir. Bruce (2005) bendir á að barnið notar 

bókina líka í leik og jafnvel sem upphafið að leik, leikurinn þróast út frá sögunni sem var 

lesin (Bruce, 2005, bls. 133). 

Málfar og lestur skipta því miklu máli fyrstu árin og eru bækur mikilvægt námsgagn 

fyrir utan það hversu mikið yndi má hafa af þeim. Börnin vilja heyra sömu hlutina og 

heyra sögur um sig sjálf og því ætti námsefnið sem hér er unnið að henta einkar vel. 

Sjálfsmyndin er að þróast á þessum aldri og því gott fyrir börnin að fá þær fyrirmyndir 

sem finna má í efninu.  

Myndir í bókum geta þó skipt jafn miklu máli og jafnvel meira máli en textinn þar 

sem börnin lesa í myndirnar. Þegar þau læra að lesa í myndirnar læra þau að meta 

bækur og geta skoðað þær hvenær sem þau vilja (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 

112). Myndabækur henta vel vegna nærverunnar sem skapast en barnið situr nálægt, 

jafnvel í fangi og tekur þátt í lestri með því að benda, nefna og vera hluti af lestrinum 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 106). 
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4 Námsefni um gildi 

Eins og komið hefur fram er námsefnið unnið með það til hliðsjónar að hægt sé að 

vinna með það samfara efni Lífsmenntar. Það er ekki unnið upp úr því eða út frá því en 

markmiðið er sameiginlegt þ.e. að kenna 12 gildi.  

Hér á eftir verða kynntar tvær leiðir að svipuðu markmiði, að verða góð manneskja. 

Lífsmennt byggir efni sitt á gildum og Jubilee Centre of Character and Virtues byggir 

rannsóknir sínar og efni á dygðum og skapgerð. Barnabækur sem leggja áherslu á gildi 

eða annað sem tengist ofangreindum markmiðum og annað námsefni má finna í 

viðauka A. 

4.1 Lífsmennt  

Samtökin Lífsmennt (e. Living Values: An Educational Program (LVEP)) hafa unnið 

námsefni sem hefur verið þýtt á íslensku og notast við sama nafn, Lífsmennt. Þetta er 

alþjóðlegt námsefni sem byggt er upp á gildum. Samtökin hafa að markmiði: 

 Að hjálpa einstaklingum að velta fyrir sér ýmsum gildum og uppgötva 

hvernig hægt er að nota þau gagnvart sjálfum sér, í samskiptum við aðra, 

í samfélaginu og öllum heiminum. 

 Að dýpka skilning, áhuga og ábyrgð einstaklingsins þegar teknar eru 

ákvarðanir sem snerta hann sjálfan eða umhverfi hans. 

 Að hvetja einstaklinginn til að velja sér eigin persónuleg, félagsleg og 

andleg gildi og finna aðferð til að þroska þau og dýpka.  

 Að hvetja uppalendur og kennara til að líta á menntun sem leið fyrir 

nemendur til að öðlast lífsfærni. Stuðla þannig að auknum vexti, þroska 

og færni í að velja sínar eigin leiðir þannig að einstaklingurinn líti á sig 

sem virtan, virkan og nauðsynlegan þátttakanda í samfélaginu (Tillman 

og Hsu, 2005, bls. VIII).  

Í framhaldi af 50 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna árið 1995 varð til alþjóðlegt 

verkefni sem hafði yfirskriftina Deilum gildum okkar til að skapa betri heim. Út frá 

verkefninu var gefin út bók, Living Values: A Guidebook, sem síðar þróaðist og með 

bókina og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi varð til námsefnið sem í 

daglegu tali er kallað Lífsmennt (Tillman og Hsu, 2005, bls. X). Bókin sem á við 

leikskólastigið heitir Viðfangsefni í lífsgildum fyrir börn 3–7 ára.  
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Í bókinni er lögð áhersla á að kenna 12 gildi (þau eru þó mun fleiri sem Lífsmennt 

vinnur með) með því að fullorðnir og börn tileinki sér þau því börnin læra það sem fyrir 

þeim er haft. Ýmsar aðferðir eru notaðar, til dæmis leikir, sköpun, lestur, söngur, 

hreyfing og slökun. Með þessum aðferðum læra börnin félagslega færni, 

hugtakanotkun, að skapa, hugsa og deila með sér (Diane Tillman og Diana Hsu, 2005, 

bls. XI). Með gildunum 12 koma hugmyndir að kennslustundum, markmið og 

íhugunaratriði. Leikskólakennari sem er að byrja með efnið hefur því greiðan aðgang að 

hugmyndum og með tímanum þróar hann sínar eigin aðferðir og leiðir.  

Lovat og Hawkes (2013, bls. 2) skrifuðu grein um rannsóknir gerðar í skólum með 

námsefnið í Bretlandi og Ástralíu. Þar kom fram í skólum í Bretlandi að tilfinningalegt 

jafnvægi nemenda væri helsti ávinningur af lífsgildanáminu. Einnig hafði hegðun 

nemenda farið fram og þeir voru meðvitaðri um áhrif sín á umhverfið. Skipulögð hug-

leiðsla hafði róandi áhrif á nemendur og þeir áttu auðveldara með að leysa ágreinings-

mál sín á milli. Í skólum Ástralíu kom fram að samband nemenda og kennara varð betra, 

andrúmsloft í skólastofum varð betra og yfirbragð skólans rólegra, kennarar og 

nemendur voru hamingjusamari og viðhorf og hegðun nemenda fór fram (2013, bls. 3). 

Aðferðirnar sem beitt var í verkefninu Lífsleikni í leikskóla (sjá kafla 2.5.2) eru 

keimlíkar aðferðum Lífsmenntar og árangurinn með börnunum virðist einnig vera 

sambærilegur. Skýrslan Lífsleikni í leikskóla og upplifun leikskólakennaranna á starfi 

með dygðir á margt sameiginlegt með aðferðum Lífsmenntar með gildi og minni eigin 

upplifun. Bent er á rannsóknir og greinar sem sýna fram á ávinning þessara 

kennslufræða, Lovat og Hawkes (2013) og Lovat, Toomey, Dally og Clement (2009). Það 

er þó gagnrýnivert við aðferðina að hvergi er að finna hugmyndafræði eða fræðilegan 

bakgrunn efnisins. Eins er talað um að 20 menntamenn hafi unnið saman að stefnunni 

en hvergi er minnst á hvaða menntamenn það hafi verið.  

4.2 Jubilee Centre for Character and Virtues 

Fræðimenn Jubilee Centre for Character and Virtues í Birmingham rannsaka hvernig 

skapgerð og dygðir hafa áhrif á einstaklinginn og samfélagið. Jubilee Centre of Character 

and Virtues var stofnuð árið 2012 og þar starfar m.a. áðurnefndur siðfræðingur Kristján 

Kristjánsson. Í Jubilee Centre eru gerðar rannsóknir á skapgerð og dygðum og hvaða 

kosti það hefur að rækta þessa eiginleika. Grundvallarhugmyndin er að hægt sé að 

kenna og læra dygðir sem byggja upp góða skapgerð og stuðla þannig að betra 

samfélagi. Þar er hægt að sækja námskeið, stunda nám, finna rannsóknir og lesefni 

tengt skapgerð og dygðum. 
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Í inngangi að skýrslu Character Education in UK schools skrifar Lickona um þær 

dygðir sem stuðla að góðri skapgerð. Þetta eru siðrænu dygðirnar heiðarleiki og 

góðvild, samfélagslega dygðin samfélagsþjónusta, vitrænu dygðirnar forvitni og sköpun 

og verklegu (e. performance) dygðirnar kostgæfni og þrautseigja (2015, bls. 4). Hann 

segir ennfremur að skapgerðarmótun eigi ekki að vera eitthvað sem er bætt við 

námsefni eða enn eitt efnið sem kennarinn þurfi að koma að í margþættri kennslu, það 

eigi að vera aðalefnið. Í Teaching character through the curriculum (Arthur, Harrison og 

Wright, e.d.) segir að siðrænar dygðir séu skapgerðareinkenni sem geri fólki kleift að 

bregðast við ólíkum aðstæðum og að dygðugt framferði veiti farsæld í lífi og leik (e.d., 

bls. 7). 

Í efni Jubilee Centre of Character and Virtues er vitnað í Aristóteles og dygðasiðfræði 

hans og á heimasíðu þeirra má finna rannsóknir, bækur, greinar, kennsluefni og þegar 

lesið er gróflega yfir efnið má sjá hugmyndafræði hans víða (Arthur, Kristjánsson, 

Walker, Sanderse og Jones, 2015, Primary teachers guide, e.d.). Efnið sem finna má á 

heimasíðunni á við börn frá fjögurra ára aldri og upp úr. Af því má sjá að bæði efni 

Lífsmenntar og Jubilee Centre of Character and Virtues eru fyrir 3–4 ára og eldri. 

Mikilvægi námsefnis míns er því töluvert og þörf til staðar að búa til námsefni sem 

hentar yngsta aldurshóp leikskólans, 1–3 ára og beinir athyglinni að mikilvægi gilda og 

dygða í námi ungra barna. 
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5 Lífsgildi. Námsefni fyrir leikskóla 

Gildin 12 eru valin úr námsefninu Lífsmennt og eru þau eftirfarandi: ábyrgð, einfaldleiki, 

frelsi, friður, hamingja, heiðarleiki, hugrekki, kærleikur, samvinna, umburðarlyndi, 

virðing og þakklæti. Reynt verður að gera sögurnar áhugaverðar fyrir yngstu börnin 

með því að hafa myndir skýrar og einfaldar. Flest börn hafa áhuga á dýrum, bæði 

grimmum og blíðum. Af eigin reynslu er mikið um hunda og ketti í hlutverkaleikjum 

ungra barna en einnig hættulegri dýr eins og krókódíla og ljón. 

Eðli málsins samkvæmt er þetta vinna með veruleika sem er erfitt að festa hendur á, 

það geta verið ólíkar skoðanir á túlkun gilda og dygða. Ýmsar aðferðir eru farnar til þess 

að börnin öðlist skilning á hugtökum og fara aðferðirnar eftir barnahópum hverju sinni. 

Takmarkið er þó ekki aðeins að öðlast skilning á hugtökum heldur að andrúmsloftið og 

hegðun verði gildisrík. Gildin falla vel að námskrá leikskóla og leikskólakennari hvers 

aldurshóps lagar námsefnið að börnunum. Það hefur loðað við námsefni fyrir leikskóla 

að það henti öllum en „laga þurfi það að yngstu börnunum“. Þar er komin meginástæða 

fyrir námsefnisgerðinni, að útbúa efni sem þarf ekki að laga að yngstu börnunum heldur 

hentar það þeim í leik og starfi. Eins og kom fram hjá Hrönn Pálmadóttur, Bruce og 

Johansson þá læra lítil börn í gegnum leik, í samskiptum við hvert annað og í gegnum 

líkamann. Sögur henta vel í leik, þar sem þær eru um hversdagslegt líf leikskólabarnsins, 

hvetja til umræðu um efnið og samskipta. 

Tækifæri til að kenna börnum um margs konar fjölskyldusamsetningar var nýtt við 

sögugerðina. Sögurnar eru settar upp sem fyrirmyndir fyrir gildisríka hegðun, góða 

skapgerð og venjulegt, daglegt líf. Í sögunum á barnið að geta samsamað sig 

söguhetjunni eða lært um hversu ólík börn og aðstæður þeirra geta verið. 

Það mætti segja að sögurnar séu raunsæjar nútímasögur. Hugað var að 

kynjahlutverkum, kynhneigðum, kynþáttum, staðalímyndum, leikskólastarfi, hlutverki 

leikskólans og leikskólakennarans, þroskaþáttum, fötlun, fjölskyldum, tengslum. Þegar 

kom að leikskólanum sjálfum var reynt að tengja inn sem flesta þætti, svo sem aðlögun, 

leik, gildi, hlutverk, umhverfisvitund og vináttu. Fyrst og fremst var athyglinni beint að 

umhyggju barnanna fyrir hverju öðru og umhyggju leikskólakennara og foreldra fyrir 

börnunum. 
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Sögurnar eru einfaldar og myndrænar. Myndirnar útskýra oft orð og börn ná 

tengingu við myndir þó þau skilji ekki orðin. Í lok hverrar sögu er texti sem ætlaður er 

hinum fullorðna og dregur fram aðalatriði sögunnar og síðan eru nokkrar spurningar til 

þess að skapa umræðu hjá þeim börnum sem hafa þroska til. Hjá yngstu börnunum, 1–

2 ára, eru spurningar jafnvel of mikið, og þá er hægt að leggja áherslu á lesturinn og 

boðskap sögunnar. Hjá 2–3 ára börnum er mögulega hægt að ræða sögurnar og reyna 

að skapa tengingu hjá þeim við söguhetjurnar eða einstaka dæmi úr sögunni. Þau gætu 

svarað spurningum og vonandi tekið boðskapinn/söguna með sér í leikinn. Það er 

mikilvægt að leikskólakennari eða foreldri geti orðað og útskýrt gildin og bent börnum á 

þegar þau koma upp í aðstæðum heima eða í leikskólanum. Þannig er hægt að tengja 

sögurnar og gildin við daglegt líf barnanna og námsefnið verður viðbót við það sem 

börnin læra daglega. Sögurnar með myndum má finna í viðauka Á–D. 

5.1.1 Ábyrgð 

Haukur og Kristrún eru systkini. Haukur er 2 ára og Kristrún er 5 ára. Í leikskólanum 

þeirra eru fjórar deildir. Á Hlíð eru yngstu börnin, þau eru 1–3 ára. Sumir skríða þegar 

þeir byrja í leikskóla og aðrir kunna að labba eins og Haukur. Á elstu deildinni eru börn 

sem geta hlaupið, hjólað og sum þeirra kunna stafi. Kristrún kann stafinn sinn og stafinn 

hans Hauks. 

Börnin á Hlíð læra svo margt í leikskólanum. Þau læra að leika sér, róla, pússla, 

teikna og að vera vinir. Elstu börnin koma stundum í heimsókn og hjálpa þeim. Kristrún 

ýtir Hauki í rólunni. Ef einhver dettur þá hjálpa eldri börnin þeim að standa upp. 

Elstu börnin bera ábyrgð á eldvörnum í leikskólanum. Það þýðir að þau hjálpa 

slökkviliðinu að athuga hvort leikskólinn sé öruggur. Þau fara í búning og leika Loga og 

Glóð þegar þau athuga öryggið. Kristrún og vinir hennar bera líka ábyrgð á deildinni 

sinni, það þýðir að þau passa upp á leikföngin og hvert annað. Þau eru fyrirmyndir fyrir 

yngri börn því yngri börnin vilja gera eins og eldri börnin. 

Á Hlíð bera Haukur og börnin ábyrgð á leikföngunum, þau passa að allir fari vel með 

leikföngin og gangi frá þeim. Þau passa bækurnar svo þær skemmist ekki. Þau passa líka 

upp á hvert annað og hlutina sína. Haukur gengur frá skónum sínum í hilluna og hjálpar 

vinum sínum ef þá vantar aðstoð. Ef einhver meiðir sig þá fer annar og nær í 

leikskólakennara til að hjálpa.  

 

Í sögunni er athyglinni beint að þeirri ábyrgð sem börn bera. Í leikskólanum eru mörg 

hlutverk sem börnin fá að spreyta sig á. Þau læra um ábyrgð með því að æfa hana á 
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hverjum degi. Ábyrgð er að gera sitt besta. Ábyrgð er að fara vel með hluti. Ábyrgð er 

að hjálpa til við að skapa betri heim. Ábyrgð er að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að 

halda.  

Hverjir þurfa á hjálp að halda?  

Getur þú hjálpað þeim?  

Hvernig getur þú hjálpað þeim? 

Hvernig er góður leikskóli? 

Hvernig getur þú hjálpað til við að skapa góðan leikskóla?  

Hvernig getur þú hjálpað til við að skapa betra heimili?  

Hvernig getur þú hjálpað til við að skapa betri heim?  

5.1.2 Einfaldleiki 

Sigurður er 2 ára og hann var að byrja í leikskóla. Það er margt nýtt sem hann lærir á 

hverjum degi. Hann er búinn að læra að kveðja mömmu og pabba á morgnana. Hann er 

líka búinn að læra að þau koma alltaf aftur og sækja hann. Hann tekur fílinn sinn með í 

leikskólann, það er gott að knúsa hann ef maður er leiður. 

Fyrstu dagana voru mamma og pabbi með Sigurði í leikskólanum, þau prófuðu dótið 

með honum og borðuðu með honum. Eftir nokkra daga var Sigurður svo öruggur í 

leikskólanum að mamma og pabbi fóru í vinnuna. Þau komu svo mjög fljótt aftur, um 

leið og hann var búinn að leika sér með nýju vinum sínum. 

Sigurður ætlar að prófa að hvíla sig í leikskólanum eftir matinn. Hann hefur aldrei 

sofið annars staðar en heima hjá mömmu og pabba. Hann er spenntur að sofa með 

fílinn sinn og með vinum sínum.  

Það er haust og það er svo margt spennandi sem Sigurður gerir í leikskólanum. Hann 

er búinn að læra að raka laufblöð saman í hrúgu. Það er líka gaman að þykjast vera fíll 

sem slengir laufblöðunum upp í loftið með rananum. 

Hann tínir ber af runnanum og kokkurinn ætlar að hjálpa þeim að búa til sultu úr 

þeim. Börnin tína fullt af berjum því þeim finnst sulta svo góð. Kannski finnst fílum líka 

sulta góð. 

Það er mikið grænmeti í leikskólanum og börnin taka upp gulrætur og rófur. 

Sigurður er sterkur og heldur á fötu með vini sínum fullri af grænmeti. Þeir þykjast vera 

fílar sem halda á fötu með rananum. Þeir afhenda kokkinum grænmetið sem segist ætla 

að elda grænmetið handa þeim og gefa þeim í hádegismat.  
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Þegar mamma og pabbi sækja Sigurð segir hann þeim hvað hann var duglegur að 

sofa og þau eru glöð en hissa að hann geti sofið með níu öðrum börnum í litlu rými. En 

það gekk mjög vel, Sigurður er orðinn leikskólastrákur og lærir eitthvað nýtt á hverjum 

degi. 

 

Í sögunni um einfaldleika er skólabyrjun og aðlögun lýst. Einfaldleikinn er tengdur við 

náttúruna og að læra af henni. Aðlögun er mikilvægt ferli sem reynist bæði foreldrum 

og börnum misauðvelt og hér er minnst á mikilvæga hluta þess. Einfaldleiki er að læra 

af jörðinni. Einfaldleiki er náttúrulegur.  

Hvað ert þú búin að læra í leikskólanum? 

Hvernig líður þér í leikskólanum?  

Hvað er hægt að gera við ber?  

Hvað er hægt að gera við grænmeti?  

Hvernig ræktar maður grænmeti? 

5.1.3 Frelsi 

Valery hefur frelsi til að gera svo margt. Hún hefur frelsi til að leika sér. Hún hefur frelsi 

til að velja hvað hún vill borða mikið, hún finnur það í maganum þegar hún er södd. Hún 

hefur líka frelsi til að ákveða hvort hún er í góðu skapi eða vondu skapi. 

Valery getur farið út að leika sér á daginn ef hún vill, hún þarf bara að klæða sig eftir 

veðri. Hún leikur við vini sína og hleypur með hundinum sínum, Krumma. Valery finnst 

gaman að grafa holu með Krumma. Hún þarf að passa upp á Krumma því stundum 

reynir hann að kúka í holuna og þá þurfa mamma eða pabbi að koma og hreinsa það 

upp. 

Mamma hennar Valery hefur frelsi til að gera það sem hún vill. Hún fer í skóla og 

lærir að laga bíla, hún ætlar að vera bifvélavirki. Mömmu finnst gaman að fara á 

hárgreiðslustofu og fá nýja klippingu. Hún hefur frelsi til að velja það sem hún vill. 

Pabbi hennar Valery hefur frelsi til að gera það sem hann vill. Hann vill keyra strætó 

því hann hefur svo gaman af stórum bílum og að hitta fólk. Honum finnst gaman að 

skrifa sögur og einu sinni grét hann þegar hann var að lesa. Hann hefur frelsi til þess að 

gráta. 

Fjölskyldan er þakklát fyrir frelsið að geta gert það sem þau langar til að gera. 
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Frelsi er hugtak sem getur verið erfitt að útskýra. Í þessari sögu er sú leið valin að sýna 

frelsið sem lítið barn hefur í ákvarðanatöku um sitt líf og hvaða frelsi foreldrarnir hafa. 

Þegar börn eru komin með þroska til að skilja ábyrgðina sem fylgir frelsinu er gott að 

ræða það saman. En hér er frelsi barns í góðu, öruggu umhverfi í samfélagi þar sem ríkir 

jafnrétti og virðing. 

Getur þú valið hvað þú leikur þér með?  

Hefur þú frelsi til að leika þér úti?  

Hvað finnst þér gaman að gera? 

Getur þú valið að vera í góðu skapi? 

5.1.4 Friður 

Pavel finnst gaman í leikskólanum. Hann er alltaf hress. Honum finnst gaman að hlaupa 

og hoppa og gera alls konar æfingar. Hann fer oft í eltingaleik með vinum sínum. Eftir 

eltingaleik er gaman að leggjast í grasið og horfa á skýin. Stundum eru þau eins og ljón 

langt inn í skóginum og stundum eins og api sem er að stríða krókódíl. 

Pavel finnst líka gaman að slaka á. Í leikskólanum fer hann stundum í jóga og þá æfir 

hann sig í því að vera kyrr. Þegar hann var lítill gat hann ekki lokað augunum meðan 

hann var að slaka á. Hann er búinn að æfa sig mikið og getur núna lokað augunum og 

slakað á. Þá finnur hann hvað honum líður vel í líkamanum. 

Þegar Pavel er búinn í leikskólanum og kominn heim þá finnst honum gott að hlusta 

á rólegt lag til þess að slaka á. Það er svo friðsælt að sitja með pabba og skoða bók og 

hlusta á tónlist. 

Einu sinni byggðu pabbi og Pavel hús úr púðum og teppi og höfðu það notalegt 

saman. Þeir fóru inn í húsið og skoðuðu bók og létu sér líða vel. Pavel og pabba hans 

finnst gott að sitja í rólegheitum og lesa. 

 

Sagan fjallar um strák sem æfir sig í að slaka á og finna frið og ró. Hann er samt 

eiginlega alltaf hress og til í að hreyfa sig og ærslast. Markmiðið með sögunni er að læra 

að slaka á og finna hvað það er gott að stoppa og hlusta, taka eftir umhverfinu og vera í 

núinu. Nánd og samvera með vini eða foreldri getur verið notaleg stund. Friður er að 

finna innri ró og vellíðan. Friður er þegar öllu fólki líður vel saman og er ekki að rífast 

eða slást.  

Hefur þú prófað að slaka á?  
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Er hægt að slaka á í leikskólanum?  

Hvernig slakar maður á?  

Hvernig finnur maður frið og ró?  

Hvernig gat Pavel látið sér líða vel?  

5.1.5 Hamingja 

Arnór er glaður, honum finnst svo gaman að leika ljón sem urra. Honum líður vel og 

hann á mömmu og pabba sem elska hann og vilja leika ljón með honum. Hann er 

hamingjusamur. 

Iðunn er glöð stelpa. Henni líður vel í skólanum og hún leikur oft við vinkonu sína. 

Hún á pabba og stjúpmömmu í rauða húsinu og hún á mömmu og stjúppabba í gula 

húsinu. Hún á tvö heimili og fjögur foreldri. Hún er glöð og allir foreldrar hennar elska 

hana. 

Maríu finnst gaman að dansa og syngja. Hún á tvær mömmur sem hún býr hjá og 

pabba sem hún heimsækir stundum. Mömmur hennar syngja með henni og horfa á 

danssýninguna hennar. Í heimsókn hjá pabba spilar hann á píanó og hún semur lag. Þau 

eru öll hamingjusöm og María á stóra fjölskyldu og marga sem elska hana. 

Gunnar er 2 ára og hann vill hætta með bleyju. Hann vill vera alveg eins og stóri 

bróðir sem pissar í klósettið. Mamma klappar fyrir Gunnari þegar hann pissar í koppinn. 

Hann er svo ánægður með sig. Gunnar og stóri bróðir og mamma eru hamingjusöm 

fjölskylda. 

Einari finnst gaman að moka. Hann mokar með gröfu í sandkassanum. Hann mokar 

líka snjó fyrir ömmu sína svo hún komist út. Afi hjálpar honum og þá fara þeir stundum í 

snjókast. Einar er hamingjusamur hjá ömmu sinni og afa, þau er hamingjusöm 

fjölskylda. 

Börnin eru hamingjusöm því þau eiga einhvern sem elskar þau, þau eiga fjölskyldu 

sem hugsar um þau, knúsar þau og leikur við þau. 

 

Í sögunni um hamingju er lögð áhersla á ólíkar fjölskyldugerðir og hamingju í sinni 

einföldustu mynd. Hamingjan kemur ekki með hlutum heldur með fólki, í hvaða formi 

sem hún er. Markmiðið með sögunni er að börnin þjálfist í að tala um hluti sem gera 

þau glöð og hamingjusöm og æfist í að nota orðin að elska einhvern. Eins læra þau að 

það eru ólíkir hlutir sem gera fólk hamingjusamt. 
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Ert þú hamingjusamur/söm?  

Hvað gerir þig glaða/n?  

Hvenær líður þér vel?  

Hvern elskar þú?  

Hver elskar þig? 

5.1.6 Heiðarleiki 

Hákon er 3 ára. Hákon er að leika sér með dótið hans Péturs stóra bróður. Pétur á mjög 

flotta bíla sem Hákon má leika sér með. Hákon keyrir bílinn í glugganum og bíllinn fer 

hratt. Úbbs! Bíllinn datt út um gluggann og niður á stéttina.  

Hákon fer að stóra glugganum og kíkir út. Bíllinn hefur brotnað. Nú verður Pétur 

leiður. Mamma kemur inn og spyr hvort það sé allt í lagi. Hákon segir ekki neitt því hann 

vill ekki að Pétur verði leiður. En svo kemur Pétur inn og vill leika sér með bílinn sinn en 

finnur hann ekki.  

Hvað á Hákon að gera? Hann vill ekki að Pétur verði leiður en ákveður samt að segja 

honum hvað gerðist. Hann segir líka fyrirgefðu við bróður sinn. Hákon var heiðarlegur 

og sagði satt.  

Pétur varð samt leiður og Hákon ákvað að lána honum bangsann sinn ef hann vildi. 

Þá leið Pétri aðeins betur. 

 

Heiðarleiki er að segja satt frá. Það geta allir verið heiðarlegir. Það þarf að æfa sig og 

það getur verið erfitt. Heiðarleiki er að segja frá því sem gerðist í raun og veru. Hákon 

var heiðarlegur og sagði satt.  

Segir þú satt frá?  

Hvað gerði Hákon þegar Pétur varð leiður?  

Hvað getur þú gert ef einhver er leiður? 

5.1.7 Hugrekki  

Börnin í leikskólanum eru að læra að vera hugrökk. Leikskólakennarinn hún Sólveig 

segir þeim að allir geti æft sig í að vera hugrakkir. 

Brynjari finnst erfitt að borða mat sem er grænn. Í dag ætlar hann að vera hugrakkur 

og prófa að smakka græna matinn á disknum sínum. Sólveig hjálpar honum og gefur 
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honum lítið grænmeti. Brynjar ákveður að smakka það og börnin við borðið hvetja 

hann. Hann gat það! Hann borðaði grænan mat. Mikið var hann hugrakkur að prófa. 

Alís hefur aldrei rólað, hún heldur að það sé óþægilegt. Í dag langar hana að prófa 

það með vinkonu sinni. Þær hjálpast að upp í róluna og Alís situr grafkyrr, hún er 

pínulítið hrædd. Síðan vill hún fara niður, en hún er mjög hugrökk því hún prófaði að 

róla og það var smá gaman. 

Guðmundi finnst ekki gaman að mála með höndunum. Hann langar að prófa það en 

honum finnst óþægilegt að finna málninguna á húðinni. Í dag eru öll börnin að mála 

með höndunum og þau hlæja og hafa gaman. Sólveig býður Guðmundi að prófa að 

mála með einum putta og hann er hugrakkur og ákveður að prófa. Vá hvað það er 

gaman! Hann getur stimplað með puttanum og málað eins og með pensli. Hann 

ákveður að prófa að setja málningu á fleiri putta og það er mjög gaman. Hann var mjög 

hugrakkur! 

Sólveig er hrædd við flugur. Henni finnst óþægilegt þegar þær suða í kringum hana 

og setjast stundum á hana. Hún veit aldrei hvar þær eru en heyrir alltaf í þeim. Börnin í 

leikskólanum kalla á Sólveigu þegar þau sjá býflugu svo hún verði ekki hrædd. En í dag 

ætlar hún að vera hugrökk og skoða býfluguna betur. Hún sér að býflugan er pínulítil og 

er bara að safna sér hunangi, henni er alveg sama um það sem Sólveig gerir. Sólveig var 

hugrökk í dag og verður það kannski aftur á morgun. 

 

Hugrekki er að standa með sjálfum sér og öðrum. Hugrekki er að prófa eitthvað nýtt. 

Það þarf að æfa sig í að vera hugrakkur og prófa eitthvað nýtt. Í leikskólanum er hægt 

að æfa sig á hverjum degi að vera hugrakkur. 

Hvernig verður maður hugrakkur?  

Hvað ertu hrædd/ur við?  

Getur þú verið hugrakkur/hugrökk og prófað?  

Eru leikskólakennarar líka hugrakkir?  

Eru foreldrar hugrakkir?  

Hvernig þá? 

5.1.8 Kærleikur 

Atli er 2 ára og hann er að fara í leikskólann. Hann vaknar í mömmuhúsi og borðar 

morgunmat og labbar af stað í leikskólann með mömmu. Í leikskólanum klæðir hann sig 
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úr úlpunni og veifar mömmu bless. Mamma segir að pabbi komi að sækja hann og hún 

faðmar hann vel og lengi.  

Atli labbar inn á deildina sína og heilsar öllum börnunum og kennurunum. Hann 

faðmar vin sinn Sigmar sem réttir honum bíl svo þeir geti leikið saman. Þeir eru 

kærleiksríkir vinir.  

Það er kominn tími til að fara út að leika. Atli og Sigmar reyna að klæða sig sjálfir í 

stígvélin og Sonja leikskólakennarinn þeirra er tilbúin að aðstoða. Sigmari vantar hjálp 

við að klæða sig í og Atli hjálpar vini sínum. 

Öll börnin hlaupa úti, það er mjög gaman að hlaupa í grasinu. Æ, æ ,Lísa datt! En Atli 

og Sigmar sáu það og hjálpa henni á fætur. Sonja kemur og athugar með hana. Hún 

hrósar strákunum fyrir kærleikann sem þeir sýndu vinkonu sinni. Þeir brosa og hlaupa í 

burtu. 

Eftir hádegismat hvíla börnin sig. Atli hjúfrar sig upp að bangsanum sínum og hann 

finnur að Sonja strýkur á honum bakið. Síðan strýkur hún bakið á Sigmari og Lísu líka. 

Mikið líður honum vel í leikskólanum.  

Þegar Atli er búinn að sofa og leika sér kemur pabbi að sækja hann. Það er vika síðan 

hann hitti pabba og hann faðmar hann lengi. Þeir eru báðir svo glaðir, þeir eru á leiðinni 

í húsið hans pabba. Atli veifar vinum sínum og setur hjálm á sig, þeir ætla að hjóla heim. 

Þetta var góður dagur. Atli er glaður hann á mömmu sem elskar hann og hún býr í 

mömmuhúsi. Hann á líka pabba sem elskar hann og hann á heima í pabbahúsi. Atli á tvö 

heimili. Hann á líka góðan vin í leikskólanum og leikskólakennarinn hans er alltaf 

tilbúinn að knúsa hann ef hann verður leiður. 

 

Sagan um kærleika er um hversdagslegt líf leikskólans þar sem börn finna umhyggju og 

kærleika á hverjum degi. Sagan er líka um barn sem á foreldra sem eru skilin, þau búa 

ekki saman en barnið finnur jafn mikinn kærleika og áður en þau skildu. Tvö heimili geta 

fært jafn mikinn kærleika og eitt heimili. Kærleikur er að vera vingjarnlegur. Kærleikur 

er umhyggjusemi. 

Hver elskar þig?  

Hvern elskar þú?  

Hver er vinur þinn?  

Hvað gera vinir?  
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Hver er kærleiksríkur í sögunni? 

5.1.9 Samvinna 

Birta er 3 ára. Hún er að fara í dýragarðinn með pöbbum sínum Nonna og Elvari. Hún 

vill skoða dýrin og læra eitthvað nýtt um þau.  

Fyrst sjá þau mörgæsir. Það er kalt í búrinu þeirra og mörgæsirnar hjúfra sig saman 

til að hlýja hverri annarri. Innst í hringnum eru ungarnir og stærri mörgæsir í kringum. 

Allar hjálpast þær að og vinna saman að því að hlýja ungunum sínum. 

Næst sér Birta stóra girðingu með fílum í. Hún skoðar myndina og lærir að fílar 

vernda ungana sína með því að raða sér í hring í kringum þá ef að ljón kemur og ætlar 

að veiða fílsunga. Þá snúa fílarnir sér að ljóninu í litlum hring og reyna að stíga á það. 

Allir fullorðnu fílarnir vinna saman. 

Birta gengur lengra með pöbbum sínum og sér glerbúr með maurum í. Hún stoppar 

og fylgist með þeim, þeir eru út um allt! Þeir eru að flytja mat heim til sín og þeir 

hjálpast allir að.  

Þau eru komin í enda dýragarðsins. Þar sér hún jarðketti. Þeir eru 15 saman í einni 

fjölskyldu. Þeir eru duglegir að hjálpast að og einn stendur vörð og lætur hina vita með 

góli ef hætta steðjar að. Þeir hjálpast líka að við að passa upp á ungana. Mikið eru allir 

hjálpsamir í jarðkattabúrinu. 

Birta hefur séð margt í dýragarðinum með foreldrum sínum og er búin að læra að 

dýrin eru dugleg að vinna saman. Þau hjálpa hverju öðru að lifa í sátt og samlyndi alveg 

eins og fjölskyldan hennar Birtu. 

 

Þessi saga kennir okkur margt um samvinnu dýra. Samvinna kennir okkur að hjálpast að 

og erfið verkefni verða einföld í samvinnu. Í samvinnu læra börn að vera hjálpsöm. 

Samvinna er þegar allir hjálpast að við verkin. Sögurnar úr dýraheiminum eru 

raunverulegar en flestar dýrategundir treysta á einhvers konar samvinnu. 

Fílarnir vinna saman til að vernda fílsungana. Hvað gera þeir?  

Hvernig vinna maurar saman? 

Hvernig samvinna er í leikskólanum? 

Hvernig samvinna er heima hjá ykkur? 

Hvernig vinna foreldrar saman? 



45 

5.1.10 Umburðarlyndi 

Hanna er í leikskóla með mörgum börnum. Hanna býr í Kópavogi á Íslandi en bjó einu 

sinni í Þýskalandi. Mamma hennar talar þýsku og íslensku en pabbi hennar talar 

íslensku.  

Vinir hennar í leikskólanum, Brynja, Jónína og Óli, tala öll saman, þó þau tali ekki öll 

sama tungumálið. Brynja talar mikið. Hanna skilur hana ekki en samt geta þær hlegið 

saman. Þær leika með slökkvibílana og segja ba bú, ba bú. Brynja er að læra að tala.  

Hanna sér að Jónína vill líka leika en Jónína talar ekki mjög mikið. Jónína segir oft 

takk og hún brosir mikið. Hanna réttir henni bíl og Jónína segir takk og sest hjá þeim.  

Allt í einu sjá þær Óla hlaupa að glugganum og banka. Hann bendir út og bendir á 

stelpurnar. Þær kíkja út og sjá risastóran slökkvibíl á bílastæðinu. Vá! Segja Hanna, 

Brynja og Jónína. Óli klappar höndunum en hann talar lítið í leikskólanum. Hann talar 

bara dönsku við pabba sinn. Þær brosa til Óla og hann brosir líka.  

Slökkvibíllinn flautar og keyrir í burtu. Börnin veifa og eru mjög glöð yfir að hafa séð 

stóra, rauða bílinn. Börnin fara aftur að leika og nú leika allir með slökkvibíl og flauta 

hátt og keyra um allt. 

Raggi er leikskólakennarinn þeirra og hann reynir að skilja alla krakkana og hjálpa 

þeim að leika saman þó að þau tali ekki öll eins. Hann er alltaf þolinmóður og bíður 

rólegur eftir að börnin segi það sem þau vilja segja. Hann er umburðarlyndur og kennir 

börnunum að vera umburðarlynd. 

 

Sagan um umburðarlyndi kennir okkur að enginn er eins. Enginn getur allt en allir geta 

eitthvað á vel við þegar rætt er um umburðarlyndi því öll erum við ólík. Við erum öll 

einstök og höfum eitthvað dýrmætt að gefa og deila með öðrum. Hanna á marga vini í 

leikskólanum og enginn er eins. Þeim líður vel saman og geta hlegið, grátið og leikið 

saman. 

Eru allir eins?  

Eða er enginn eins?  

Hvað gerðist ef allir væru eins?  

Hvernig væri ef allir hétu sama nafninu?  

Getum við verið vinir þó við séum ekki eins?  
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5.1.11 Virðing 

Ásta og Geiri eru 3 ára. Þeim finnst gaman að byggja hátt upp í loftið og vanda sig mikið. 

Turninn dettur oft niður hjá þeim, það er fyndið. Þau tína alltaf kubbana saman og setja 

þá í kubbahilluna. Þá er auðvelt fyrir fleiri að leika sér með þá næst. 

Geira finnst gaman að lesa. Ástu finnst skemmtilegra að leika með ljón og krókódíla. 

Stundum vill ljónið elta krókódílinn á traktorabókina hjá Geira og blöðin geta beyglast 

eða rifnað. Geiri verður leiður því hann vill lesa bókina um traktorinn og Ásta verður að 

passa sig og bera virðingu fyrir dótinu. Ljónið verður að leika á gólfinu, ekki á bókinni 

því það fer illa með hana. 

Alma er líka 3 ára og hún leikur sér með boltann sinn. Allt loftið fór úr boltanum og 

hún verður leið. Geiri kann að blása í bolta, hann er hjálpsamur og sýnir henni hvernig á 

að gera. Alma verður glöð og hlær og Geiri hlær líka og heldur svo áfram að leika sér. 

Þau sýna hvoru öðru virðingu og eru vinir.  

Ásta og Geiri hlaupa saman í grasinu. Það er dásamlegt að hlaupa í góða veðrinu. 

Krummi krunkar á þau. Ásta finnur kónguló á blómi. Geiri stígur næstum á blómin og 

köngulóna. Nei! Kallar Ásta. Það á að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Geiri 

hjálpar Ástu að vökva blómin og koma kóngulónni í skjól. 

Alma vill segja Garðari leikskólakennara frá hvað hún gerði djúpa holu. Hún byrjar 

að tala en Geiri og Ásta eru svo spennt að þau grípa alltaf fram í fyrir henni. Garðar 

segir að Geiri og Ásta verði að sýna Ölmu vinkonu sinni virðingu og bíða meðan þau 

hlusta á hana. 

Börnin eru glöð í leikskólanum og bera virðingu fyrir vinum sínum og dótinu í 

leikskólanum. 

 

Virðing er að koma vel fram við sjálfan sig, aðra og umhverfi sitt. Geiri og Ásta sýna 

kubbunum og bókinni virðingu og þau sýna Ölmu virðingu þegar þau bíða meðan hún 

segir frá. Markmiðið með sögunni er að börn sjái hversu oft virðing kemur fyrir í 

daglegu lífi.  

Hvernig sýnir þú virðingu?  

Hvernig sýna leikskólakennarar virðingu?  

Hvernig berum við virðingu fyrir dóti? 

Hvernig berum við virðingu fyrir leikskólanum okkar? 
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5.1.12 Þakklæti 

Eva á kisu sem heitir Grímur. Eva er þakklát fyrir kisuna sína því hún er svo mjúk og góð 

og Grímur hjálpar henni að sofna. Þegar Eva fer að sofa þá klappar hún Grími sem malar 

hátt og þá sofnar Eva. 

Þegar Eva er sofnuð þá fer Grímur á stjá. Grími finnst gaman að læðast á nóttunni. 

Hann fer út um gluggann og athugar hvort hann sjái nokkuð mús. Hann horfir á 

gluggann í næsta húsi en þar býr Fúsi sem er kettlingur. Fúsi kemst ekki út á nóttunni. 

Grímur er þakklátur fyrir Evu sem passar að glugginn hans sé alltaf opinn. 

Grímur læðist af stað. Það heyrist ekkert í honum því hann er með svo mjúkar 

loppur. Hann sér fugl hoppa en hann nennir ekki að veiða hann. Fuglinn er glaður og 

þakklátur að sleppa og flýgur burt. 

Grímur horfir á gluggann hjá vinkonu sinni Snældu en hún er líka lokuð inni. Snælda 

hoppar um og Grímur stoppar. Það var að koma bíll! Grímur rétt slapp, hún Snælda náði 

að gefa honum merki um að bíllinn væri að koma og hann bjargaði sér. Grímur mjálmar 

TAKK til Snældu. 

Grímur hleypur heim og er þakklátur Snældu sem var góð vinkona. Hann leggst í 

rúmið hjá Evu og kúrir hjá henni. Mikið er hann glaður köttur. 

 

Markmiðið með sögunni er að læra hvernig þakklæti birtist okkur. Eva er þakklát fyrir 

kisuna sína því hún hjálpar henni að sofna. Grímur er líka þakklátur fyrir Evu sem hugsar 

vel um hann. Snælda bjargaði Grími frá bílnum og hann er þakklátur og segir takk. 

Hvað ert þú þakklát/ur fyrir? 

Hvernig getur þú sýnt þakklæti? 

Grímur þakkar Snældu fyrir hjálpina. Hefur þú hjálpað einhverjum? 

Hvernig leið þér þegar þú hjálpaðir til? 
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6 Umræða   

Í þessum kafla verður fræðilegur bakgrunnur tengdur við námsefnið, sögurnar. Í 

fræðilega hlutanum voru kenningar siðfræðinganna Aristótelesar, Mills og Kants 

reifaðar. Að mínu mati er dygðasiðfræði Aristótelesar sú sem hentar best sem fræðileg 

undirstaða fyrir nám og kennslu góðra eiginleika, skapgerðar og gilda. Dygðin verður til 

við endurtekningu og því best að byrja strax frá blautu barnsbeini sagði Aristóteles. 

Með lestri á námsefninu og tengingu efnisins við hversdagslegar athafnir barnanna fá 

börnin tækifæri til að æfa dygðirnar og taka gildin til skoðunar og jafnvel umræðu. 

Vonandi styður það þau í að verða dygðugir einstaklingar. Markmiðið að vilja vera besta 

eintakið af sjálfum sér ætti að henta öllum einstaklingum á öllum aldri. Þótt námsefnið 

hafi alls ekki heimspekilegt yfirbragð og sé laust við hvers kyns fræðilegan orðaforða þá 

hefur það þá Aristótelísku skírskotun að það gefur tilefni til að æfa dygðirnar og þannig 

styðja eða hvetja börnin í að verða dygðug. 

Bókalestur er áhugamál barna frá ungum aldri og skýrar og litríkar myndir kalla á 

endurtekningu hjá börnunum. Boðskapur sagnanna, gildin og dygðirnar, ættu því að 

síast inn og spurningar í lok sögu geta skapað umræður hjá eldri börnunum. Ef sögurnar 

ná til barnanna og þau nýta þær í frjálsum leik, þá taka þau dygðirnar og gildin til 

skoðunar í umræðu og leik. Þannig verður endurtekning og mögulega skilningur á 

efninu og börn ná siðferðilegum þroska. Dygðafræði Aristótelesar má því sjá í 

námsefninu að því leyti að sögurnar fjalla um gildi og við endurtekinn lestur og 

samræður um gildin gætu börnin lært af bókunum. Börnin hafa fyrirmyndir í bókunum 

þar sem börn í fjölbreyttum fjölskyldum og aðstæðum takast á við daglegt líf leikskólans 

og læra um gildi í leiðinni. Sem dæmi um þetta má nefna að við lestur á sögunni Frelsi 

sagði þriggja ára strákur mömmu sinni að hann hefði frelsi til að leika sér, horfa á 

teiknimyndir og finna lykt af blómum. Það á þó eftir að koma betur í ljós hvernig börnin 

samsama sig við sögurnar þegar hafist verður handa við að lesa þær. Ég hef hug á því að 

lesa þær einu sinni til tvisvar sinnum í viku og skrá hjá mér viðbrögð og umræður 

barnanna. Þannig get ég metið bækurnar og breytt þeim ef þörf er á.    

Það er ljóst að margt hefur breyst í menntarannsóknum og þessi yngsti aldurshópur 

er að fá meira rými innan rannsóknarsviðsins. Rannsóknir Johansson (1999, 2007) og 

Hrannar Pálmadóttur (2015) eru nýlegar og veita upplýsingar um hvernig ung börn læra 
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og þroskast og hvernig siðferðisþroski þeirra kemur fram. Rannsóknir Johansson og 

Hrannar sýndu að börnin læra í samskiptum við hvert annað og sýna gildin í 

samskiptunum. Bókalestur getur farið fram í hóp, með vini, með foreldrum og þegar 

barnið er eitt síns liðs. Börn lesa gjarna fyrir hvert annað og njóta þess þegar leikskóla-

kennari les fyrir þau en það getur gefið færi á nánd og gagnkvæmum samskiptum. 

Kenningar Kohlbergs og Piagets voru mikilvægt framlag til félags- og siðferðisþroska og 

breyttu miklu í þessum efnum á sínum tíma en sú sýn á barnið sem komið hefur fram í 

seinni tíma rannsóknum bendir á mikilvægi samskipta og líkamstjáningar. Einnig benda 

nýrri rannsóknir á að börnin eru fær um siðferðilegan þroska á þessum aldri ólíkt eldri 

rannsóknum Kohlberg og Piaget. Þessar nýrri rannsóknir Hrannar Pálmadóttur og 

Johansson eru hvatning fyrir mig í starfi mínu með yngstu börnunum. Mér finnst þær 

styðja þær leiðir sem ég hef ákveðið að fara í kennslu með námsefninu Lífsgildi, þær 

benda á mikilvægi samskipti barnanna á milli og hvernig þau læra gildin í samvinnu 

hvert við annað. Líkamstjáning þeirra skiptir miklu máli og ég sé fyrir mér lestur með 

börnunum þar sem þau nota svipbrigðin til þess að tjá viðbrögð sín við sögum og 

umræðum og ræða sín á milli um efni sögunnar. Þannig læra þau gildin í gegnum 

samskipti við kennarann og hvert annað. 

Þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla sýnir leiðir sem hægt er að fara en þar nýttu 

leikskólakennarar m.a. sögur þegar unnið var með dygðir og sumum fannst best að nota 

bækur. Eins kom í ljós að með umræðu um dygðir í leikskólanum, sýndu börnin 

dygðirnar heima hjá sér og ræddu við foreldra sína um þær. Það var svipuð leið og ég 

fór í ferlinu að skrifa ritgerðina. Eftir lestur á greinum og bókum um heimspeki og 

siðfræði settist ég niður með leiðbeinanda mínum og við ræddum efnið og skilningur 

minn jókst. Eftir það fór ég í leikskólann þar sem ég starfa og ræddi sama efni þar og 

öðlaðist meiri skilning á siðfræði, dygðum og gildum. Samræður fá mann til þess að 

ígrunda betur og með því að fræða aðra, styrkist maður sjálfur. Einnig lærði ég að því 

meira sem ég las, því stærri fannst mér heimur siðfræðinnar, og í raun og veru fannst 

mér ég stundum vita lítið. Ég fékk einnig aðra sýn á það námsefni sem ég hef unnið með 

í sjö ár. Ég náði að horfa á það utan frá ef svo má segja, og með gagnrýnni augum. Það á 

eflaust eftir að skila sér í dýpri skilning á því sem ég vinn við. 

Það er því ljóst að ábyrgð leikskólakennara og foreldra er mikil því börnin læra mest 

af samskiptum sínum við hvert annað og umhverfi sitt eins og kom fram. 

Leikskólakennarar og foreldrar þurfa að vekja athygli barnsins á gildum og miðla þeim, 

þegar aðstæður gefa tilefni til. Þeir þurfa að grípa tækifæri sem gefast t.d. í leik 

barnanna, við matarborðið, í gönguferðum og í bókalestri. Venjulegur dagur í lífi 
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leikskólabarns er uppfullur af tækifærum fyrir leikskólakennara að vekja athygli á 

gildum og miðla þeim til barnsins. Ábyrgð leikskólakennarans er því mikil og 

barnabækur um gildi gætu haldið efninu að bæði börnum og fullorðnum. 

Leikskólakennarar eru fyrirmyndir og lítil börn horfa til þeirra gilda og reglna sem 

fullorðnir setja.  

Það eru ýmsar leiðir til að nota Lífsgilda námsefnið. Foreldrar geta nýtt námsefnið í 

uppeldi barna sinna því sögurnar eru um hversdagsleikann og daglegt líf barnsins. 

Leikskólakennarar geta nýtt sögurnar í lesstund eða í markvissa kennslu með námsefni 

um gildin. Síðast en ekki síst geta börnin skoðað myndirnar í frjálsum leik og lært af 

þeim. Ávinningur þess að hafa námsefni sem ýtir undir gott siðvit er mikill. Efnið getur 

skapað umræðu um gildin, ólíkar fjölskyldugerðir og vináttu, svo dæmi séu tekin. Efnið 

getur einnig hjálpað til í félagsfærni en nota má sögurnar sem dæmisögur. 
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7 Lokaorð  

Að lokum er gott að líta yfir ferlið sem ég fór í gegnum við vinnuna á þessu verkefni. 

Það er sagt að það sé ferlið sem skipti máli en ekki lokaniðurstaðan þótt því sé öfugt 

farið þegar komið er að skilum og einkunnagjöf fyrir meistaraverkefni. En ég tel 

nauðsynlegt að líta yfir ferlið til að rýna betur í það sem eftir stendur, námsefnið. Í 

heimildavinnu lærist hversu mikið af athyglisverðu efni er til og auðvelt er að gleyma 

sér. Námsefni fyrir þennan tiltekna hóp barna er af verulega skornum skammti sem var 

aðalhvati þess að útbúa þessar sögur.  

Sögurnar sjálfar eru endursögn á svo mörgu sem ég þekki til frá fyrstu hendi, 

aðstæðum sem koma upp í leikskólanum, í stórfjölskyldunni eða mínu persónulega lífi. 

Ég tel að slíkar sögur um daglegt líf eigi upp á pallborðið til foreldra og barna og óska 

þess að boðskapurinn komist til skila. 

Boðskapurinn er svo einfaldur en samt eru mikil og ævaforn fræði á bak við hann. 

Boðskapurinn er að vera besta eintakið af sjálfum sér og að kenna litlum börnum það 

með því að vera fyrst og fremst góðar fyrirmyndir fyrir þau í samskiptum og hegðun. 

Ekki skemmir fyrir að lesa fyrir þau innihaldsríkar sögur. 

Hugmyndin að búa til sögur kom upp í samtali við góða vinkonu í vinnuferð. Það er 

ómetanlegt að geta rætt hugmyndir sínar og efni við annað fagfólk og fá gagnrýni á 

efnið. Sögurnar voru lesnar yfir af leikskólakennurum, foreldrum og börnum. Efnið er 

huglægt og það var erfitt að velja viðfangsefni og orðin, erfitt að ímynda sér fólk 

gagnrýna sögurnar, eða ekki skilja hugmyndafræðina sem býr að baki. Myndir geta oft 

sagt það sem orð geta ekki og mig langaði til að myndirnar myndu styðja við textann. Ég 

vildi einnig að þær væru teiknaðar en ekki tölvuunnar. Sjálfri fannst mér ég ekki nógu 

sterk á því sviði þó svo að ég hefði ákveðnar hugmyndir. Það varð úr að vinna myndir í 

samvinnu með Þórdísi Bjarneyju Hauksdóttur en hún er leikskólakennari og átti mjög 

auðvelt með að sjá út möguleika í myndvinnslunni. Vonandi tekst mér að gefa 

námsefnið út svo börn og fullorðnir fái notið þess. 

Það var gaman en erfitt að skrifa barnasögur. Ég gekk inn í verkið full öryggis um að 

ég gæti skrifað barnabók þar sem ég hef lesið margar, les á hverjum degi og er 

leikskólakennari. En það var ekki svona einfalt, það var lærdómsríkt og það krafðist 

ígrundunar. Þetta er sköpunarferli sem ég gaf ekki nægilega gaum, ég gleymdi mér í 
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fræðilegum pælingum en siðfræði og heimspeki getur leitt mann í margar áttir. En 

sköpunin sjálf er í öllu verkinu hvort sem það er í greinargerðinni eða sögunum og 

myndvinnslunni.  

Mig langar að þakka öllum sem gáfu sér tíma til að lesa yfir, skoða myndir, gagnrýna 

og hafa á einhvern hátt áhrif á verkið. Eins mikilvæg og samskiptin eru ungum börnum 

þá eru þau líka mikilvæg þeim sem skrifar einn inni á skrifstofu.  
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Viðauki A: Bókalisti 

Hér kemur listi yfir bækur sem höfundur hefur reynslu af að nota með börnum 3 ára og 

yngri. 

 Besta knús í heimi 

 Sagan af skessunni sem leiddist 

 Raunamæddi risinn 

 Einar Áskell 

 Two homes 

 

Hér er listi yfir bækur sem bent er á varðandi efnið en höfundur hefur ekki lesið: 

 Tamar og Tóta 

 Fjölskyldubókin  

 Ævintýragarðurinn 

 Hjartagull 

 Heather has two mommies 

 Why don´t I have a daddy? (um gjafapabba/gjafasæði) 

 Love is a family (ólíkar fjölskyldur) 

 Who´s in a family (ólíkar fjölskyldur) 

 And Tango makes three (samkynhneigð) 

 Tell me again about the night I was born (ættleiðing) 

 Over the moon: an adoption tale 

 Dinosaurs divorce 

 Different like me: my book of autism heroes 

 When my worries get to big: relaxation book for anxiety 

 Friends learn about Tobin 

 Arnie and his school tools 

 Join in and play 

 Hands are not for hitting 

 Be polite and kind 

 Listen and learn 

 Share and take turns 

 Know and follow rules 
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 Respect and take care of things 

 Understand and care 

 Talk and work it out 

 Accept and value each person 

 Try and stick with it 

 Nobody laughs at a lion 

 

Hér er listi yfir námsefni sem fjallar um dygðir, gildi eða lífsleikni: 

 Að sitja fíl. Nám í skóla um hamingju og velferð 

 Viðfangsefni í lífsgildum fyrir 3–7 ára 

 Teacher´s guide (efni frá Jubilee Centre) 

 Lífsleikni í leikskóla 
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Viðauki Á: Ábyrgð 
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Viðauki B: Einfaldleiki 
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Viðauki C: Frelsi 
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Viðauki D: Friður 
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Viðauki Ð: Hamingja 
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Viðauki E: Heiðarleiki 
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Viðauki É: Hugrekki 
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Viðauki F: Kærleikur 
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Viðauki G: Samvinna 
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Viðauki H: Umburðarlyndi 
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Viðauki I: Virðing 
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Viðauki Í: Þakklæti 
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