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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni er sagt frá forsendum og mótun stefnu dægradvalarinnar Frístundar 

í Hjallaskóla í Kópavogi. Stefnan byggir á hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar 

þróunar. Stefnan er sett fram sem samhæft árangursmat í stefnukorti og skorkorti. Að 

baki þeim markmiðum sem sett eru fram liggja kenningar Jean Piaget, John Dewey, 

Howard Gardner og Daniel Goleman um nám og þroska barna.  
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Formáli 

Þegar skoðaðar voru hugmyndir og möguleikar fyrir lokaverkefni var ljóst að áherslan 

yrði á umhverfismennt sem er sérstakt áhugaefni höfundar. Leiðbeinandi þessa 

verkefnis hafði verið í samstarfi við Hjallaskóla í Kópavogi þar sem sjónum var beint að 

menntun til sjálfbærni. Í samráði við stjórnendur þar og leiðbeinanda var ákveðið að 

höfundur mótaði og setti fram stefnu fyrir dægradvöl skólans, Frístund, í samráði við 

starfsmenn skólans og yrði hún sett fram á formi stefnukorts og skorkorts (e. Balanced 

scorecard). Hugmyndavinnan byggðist á að meta starf Frístundar með tilliti til 

menntunar til sjálfbærrar þróunar og var greiningarlykill GETU–hópsins um menntun til 

sjálfbærni hafður að leiðarljósi. Samstarfið við skólann og sjálf stefnumótunarvinnan 

átti sér stað á tímabilinu febrúar–apríl 2009. 

 

Ég vil þakka Auði Pálsdóttur, leiðsagnarkennara mínum fyrir leiðsögnina og að hafa 

kynnt störf GETU-hópsins fyrir mér (sjá nánar á vefnum skrif.hi.is/geta) og þannig 

aukið skilning minn og áhuga á hugtakinu menntun til sjálfbærrar þróunar. Einnig vil ég 

þakka samstarfsaðilum mínum í Hjallaskóla, Ingibjörgu Elínu Ingimundardóttur og 

Sigríði Ólafsdóttur, fyrir ánægjulega samvinnu. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu 

minni og vinum fyrir þolinmæði og stuðning á meðan á vinnu þessari stóð. 
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1. Inngangur 

Það er aðeins ein jörð og hún er okkar sameiginlega ábyrgð. Mennirnir hafa gengið á 

auðlindir náttúrunnar og nú þarf að snúa við blaðinu. Ef ekkert verður að gert er ekki að 

vita hversu lengi mannkynið mun hafa jörð til að búa á. En hvað er til ráða? Hvernig 

getum við spornað við þessari þróun? Mikilvægast er að við verðum meðvituð og 

grípum til aðgerða. Oft var þörf en nú er nauðsyn. Mikilvægt er að komandi kynslóðir 

verði vel upplýstar og að börn framtíðarinnar búi yfir hæfni til að taka virka afstöðu 

gagnvart málefnum líðandi stundar. Mikilvægt er að vekja einstaklinga til umhugsunar, 

jörðinni til heilla nú og í framtíð. Þessu hafa lönd heimsins gert sér grein fyrir og er því 

mikil áhersla lögð á sjálfbæra þróun. Sjálfbær þróun samanstendur af þremur stoðum. 

Þær eru efnahagur, velferð og jöfnuður og vernd umhverfisins. Milli þeirra allra þriggja 

þarf að ríkja jafnvægi til að hægt sé að tala um sjálfbæra þróun. Huga þarf að jöfnum 

rétti fyrir alla hvar sem þeir byggja jarðkringluna. Að allir fái grunnþarfir sínar 

uppfylltar. Það er því á samábyrgð allra að fara vel með jörðina og tryggja að komandi 

kynslóðir muni geta notið jarðarinnar án skertra möguleika. Víða hafa mennirnir sett 

óbætanlegt mark sitt á jörðina og knýjandi þörf hefur verið á að vekja fólk til vitundar 

um afleiðingar nútímalífshátta. 

 

Hjá Sameinuðu þjóðunum (SÞ) er þetta talið eitt af mikilvægustu verkefnum 

framtíðarinnar. Í þessu ljósi skilgreindu SÞ áratuginn 2005–2014 sem áratug menntunar 

til sjálfbærrar þróunar, þar sem lögð er áhersla á að mennta kynslóðir framtíðarinnar. 

Hugmyndin byggist á því að unnið sé jöfnum höndum við að auka skilning og almenna 

vitund á hugtakinu sjálfbær þróun (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, 

Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir o.fl., 

2008). Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) hefur skilgreint 

ákveðin lykilþemu sem þjóðir heims eiga að leggja áherslu á, en það eru kynjajafnrétti, 

lýðheilsa, umhverfi, þróun í dreifbýli, menningarlegur margbreytileiki, friður og öryggi, 

sjálfbær þéttbýlisþróun og sjálfbær neysla. Stefnan er skýr og því er eitt af mikilvægustu 

verkefnum dagsins í dag að móta framtíðarsýn um sjálfbæra þróun og byggja upp 

forystu fyrir málaflokkinn. Íslensk stjórnvöld hafa einnig sett fram stefnu um sjálfbæra 
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þróun fram til ársins 2020 sem kynnt er í ritinu „Velferð til framtíðar“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2007).  

 

Tilgangur þessa lokaverkefnis var að meta frístundastarf með tilliti til menntunar til 

sjálfbærrar þróunar og var markmiðið að útbúa stefnu fyrir dægradvölina Frístund í 

Hjallaskóla í Kópavogi. Í þeirri vinnu var stuðst við greiningarlykil sem þróaður hefur 

verið af GETU-hópnum (sjá nánar á vefnum skrif.hi.is/geta). Greiningarlykillinn 

samanstendur af sjö þáttum sem byggðir eru á stoðum sjálfbærrar þróunar. Út frá 

þessari vinnu var sett fram stefna fyrir frístundastarfið sem er sett fram sem samhæft 

árangursmat í stefnukorti og skorkorti. Að baki markmiðunum sem fram koma í 

stefnukorti Frístundar liggja kenningar um nám og þroska barna.  

 

Uppbygging þessa lokaverkefnis er á þá leið að á eftir inngangi er í öðrum kafla sagt frá 

hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar þróunar og helstu hugtök útskýrð. 

Greiningarlykill GETU-hópsins er einnig kynntur og útskýrður. Í þriðja kafla er fjallað 

um kenningar um nám og þroska barna og sagt frá þeim kenningum sem liggja að baki 

stefnumörkuninni, en smiðir þessara kenninga eru Jean Piaget, John Dewey, Howard 

Gardner og Daniel Goleman. Í fjórða kafla er sagt frá hugmyndinni um samhæft 

árangursmat og tilgang stefnu- og skorkorts. Næstu tveir kaflar snúa að forsendum og 

mótun stefnu dægradvalarinnar Frístundar í Hjallaskóla í Kópavogi. Í fimmta kafla er 

sagt frá stefnu Hjallaskóla og þeirri stefnumörkun sem þegar hefur verið samþykkt. Sagt 

er frá dægradvölinni Frístund og hvernig stefnan var mótuð. Í sjötta kafla er niðurstaðan 

kynnt, þ.e. eiginleg stefna Frístundar og hún sett fram í stefnu- og skorkorti. Að lokum 

er samantekt. 
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2. Hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar þróunar 

2.1 Skýr stefna 

Flestum má vera ljóst að það er aðeins ein jörð og henni deilum við mennirnir saman. 

Því er það samábyrgð allra að fara vel með hana og tryggja að komandi kynslóðir muni 

geta notið jarðarinnar án skertra möguleika. Víða hafa mennirnir sett óbætanlegt mark 

sitt á jörðina og knýjandi þörf hefur verið á að vekja fólk til vitundar um afleiðingar 

nútímalífshátta. Í þessu ljósi skilgreindu Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) áratuginn 2005–

2014 sem áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar. Byggist hugmyndin á því að unnið 

sé jöfnum höndum við að auka skilning og almenna vitund á hugtakinu sjálfbær þróun 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008), en UNESCO sem sér um framkvæmd stefnu 

SÞ hefur skilgreint ákveðin lykilþemu sem þjóðir heims eiga að leggja áherslu á, en það 

eru eins og áður sagði kynjajafnrétti, lýðheilsa, umhverfi, þróun í dreifbýli, 

menningarlegur margbreytileiki, friður og öryggi, sjálfbær þéttbýlisþróun og sjálfbær 

neysla. Af þessu má sjá að eitt af mikilvægustu verkefnum dagsins í dag er að móta 

framtíðarsýn um sjálfbæra þróun og byggja upp forystu fyrir málaflokkinn (Auður 

Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og 

Kristín Norðdahl, 2009). Þetta hafa þjóðir heims verið að gera og hafa íslensk stjórnvöld 

ekki látið sitt eftir liggja. Í ritinu Velferð til framtíðar má sjá stefnu íslenskra stjórnvalda 

um sjálfbæra þróun fram til ársins 2020 (Umhverfisráðuneytið, 2007). Þar eru kynntir 

nokkrir þættir sem umræðan um sjálfbæra þróun hvílir á en með orðinu velferð í stefnu 

íslenskra stjórnvalda er átt við lífsgæði í víðum skilningi. En hvað þýðir hugtakið 

sjálfbær þróun og hvernig má greina hvort stefnumarkandi skjöl eins og námskrár skóla 

geri ráð fyrir menntun til sjálfbærrar þróunar? Skoðum það næst. 

 

2.2 Helstu hugtök 

Sjálfbær þróun 

Á níunda áratug síðustu aldar jókst notkun á hugtakinu sjálfbær þróun í kjölfar 

alþjóðlegrar ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem haldin var í Rio 

de Janeiro. Þar skuldbundu ríki heims sig til að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við 

stefnumörkun og var menntun talin vera ein meginforsendan fyrir framgangi hennar 
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(Umhverfisráðuneytið, 2007). Til að skilja hvað þetta felur í sér þarf að skilgreina 

nokkur grundvallarhugtök svo ljóst sé hvað átt er við hverju sinni. Merking 

orðasambandsins að vera sjálfbær þýðir samkvæmt íslenskri orðabók „sá sem er 

sjálfum sér nægur, sá sem ekki skaðar aðra“. Í sömu orðabók er orðasambandið sjálfbær 

þróun skilgreint sem „auðlindanýting er fullnægir samtímaþörfum án þess að ganga á 

möguleika komandi kynslóða til að nýta auðlindirnar“ (Mörður Árnason, 2002). 

Sameinuðu þjóðirnar skilgreindu þrjár stoðir sjálfbærni og leggja áherslu á að jafnvægi 

verði að ríkja þar á milli. Stoðirnar eru efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður, 

og vernd umhverfisins. Hugtakið stoðir sem er þýðing á enska hugtakinu pillars getur 

verið villandi á íslensku því í hugum margra tákna stoðir sjálfstæðar einingar sem skapa 

nauðsynlega undirstöðu en ekki að þær séu endilega samtengdar. Í dag eiga flestar 

skilgreiningar á sjálfbærri þróun það sameiginlegt að taka mið af efnahagsmálum og 

þróun þeirra, velferð einstaklinga og samfélagsins sem þeir mynda og umhverfisins og 

hvernig við nýtum það. Algengt hefur verið að tengja sjálfbæra þróun einungis við 

umhverfisvernd en nú hefur skilningur á hugtakinu aukist (Auður Pálsdóttir, Allyson 

Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). 

Menntun til sjálfbærrar þróunar 

Segja má að menntun til sjálfbærrar þróunar gangi út á að læra að breyta heiminum. Það 

felur í sér að með menntun sé hægt að hafa áhrif á hegðun og viðhorf (Wickenberg, P., 

Axelsson, H., Frizén, L., Helldén, G. og Öhman, J., 2004). Með hugtakinu er átt við 

ákveðið sjónarhorn til menntunar þar sem áherslan er á að gera einstaklinginn að virkum 

og hæfum þjóðfélagsþegni. Nálgunin er samfagleg og er ekki bundin við eina ákveðna 

námsgrein eða viðfangsefni. Sem dæmi um viðfangsefni sem tengja mætti sjónarhorni 

menntunar til sjálfbærrar þróunar eru borgaramennt, neytendafræðsla, friðarfræðsla, 

heimspeki með börnum, heilbrigðisfræðsla, fræðsla um alþjóðamál, 

þróunarfræðamenntun, fjölmenningarfræðsla og mannréttindafræðsla. Einnig mætti 

nefna aðrar námsgreinar eins og lífsleikni, samfélagsfræði og náttúrufræði. Þetta er ekki 

tæmandi listi en dregur fram þau mismunandi svið sem menntun til sjálfbærrar þróunar 

tengist. Þau stuðla öll að því að vekja vilja og áhuga til þátttöku í samfélagi í 

nærumhverfi eða á heimsvísu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008; Kristín 

Norðdahl, 2009; Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir o.fl., 2009). Ekki er til nein algild 

skilgreining á því hvað menntun til sjálfbærrar þróunar felur í sér og má ætla að hver 
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skilgreining útiloki eitthvert sjónarmið. Það er í höndum hvers lands að skilgreina sínar 

áherslur og útfærslu. Hér að neðan má sjá eina skilgreiningu: 

Menntun til sjálfbærrar þróunar gengur út á að gera einstaklingum kleift að 

þróa með sér þekkingu, gildi og hæfni. Til að vera þátttakendur í ákvörðunum 

sem varða það hvernig hlutir eru gerðir. Þá sem einstaklingar og sameiginlega, 

bæði heima fyrir og á heimsvísu. Vera þátttakendur í ákvörðunum sem munu 

bæta lífsgæði strax án þess að valda skaða til framtíðar. (Huckle, 2006). 

 

En hvernig á að stuðla að menntun til sjálbærrar þróunar? Ekki er til nein ákveðin 

aðferð en áherslurnar ættu að fela í sér útskýringu og notkun á gildum í gegnum kennslu 

og athafnir sem efla hæfni einstaklingsins. Menntun til sjálfbærrar þróunar gengur 

meðal annars út á að læra að varðveita, virða og meta afrek fortíðar. Að læra að vera 

þakklátur fyrir fólkið sem jörðina byggir og undur hennar. Að læra að lifa í heimi þar 

sem nægur matur er fyrir alla og hver og einn geti lifað heilbrigðu og hagsælu lífi. Að 

læra að annast, endurreisa og meta ástand plánetunnar. Að læra að skapa og njóta 

réttlátari og öruggari heims. Að læra að vera borgari sem finnur til ábyrgðar og nýtir rétt 

sinn heima fyrir, á þjóðarvísu og á heimsvísu (Huckle, 2006). Og þá má spyrja hvað 

einstaklingar þurfi að geta svo samfélag verði sjálfbært? Hvað felst í hugtakinu geta til 

aðgerða? 

Geta til aðgerða 

Hugtakið geta til aðgerða er þýðing GETU-hópsins á enska hugtakinu action 

competence, sem felur í sér getu og vilja til að grípa til aðgerða. Í því samfélagi sem við 

lifum í dag viljum við að einstaklingar framtíðarinnar fái það veganesti að geta staðið 

fyrir því sem þeir telja rétt. Með því að þjálfa einstaklinga í lýðræðislegum 

vinnubrögðum og virkja áhuga þeirra og vilja til að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu öðlast þeir getu til aðgerða. Til að stuðla að þessu er þörf á að breyta 

ákveðnum áherslum. Tveir danskir fræðimenn, Jensen og Schanack, hafa nefnt fjögur 

atriði sem þeir telja að þurfi að breyta. Fyrst má nefna að þeir telja að ekki sé nægilegt 

að fræða börn um umhverfisvanda án þess að þau fái þjálfun í þeirri félagslegu hlið sem 

fylgir vandanum. Næst má nefna að það að ná fram atferlisbreytingum með siðrænum 

boðskap hefur ekki skilið eftir sig nægan skilning hjá börnum á því af hverju þörf sé 

fyrir breytingar. Efla á skilning barna frekar en að höfða til samviskubits. Næstsíðast 

nefna þeir að áherslan á fræðilega vídd vandans megi ekki skyggja á hagnýtu hliðar 
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hans. Að lokum nefna þeir að það að útbúa verkefni tengd málefninu geti leitt af sér 

kröfu um að börn verði þátttakendur í því sem er að gerast í samfélaginu. Lykilatriðið í 

skilgreiningu á getu til aðgerða er hvaða möguleika einstaklingur hefur varðandi 

þátttöku í ákvörðunum um viðfangsefni. Það hefur sýnt sig að ekki er æskilegt að ræða 

meðvitað um umhverfismál við börn, því það gæti leitt af sér örvæntingu og svartsýni 

hjá þeim um að ómögulegt sé að yfirstíga vandamálin. Út frá þeirri umræðu hefur 

hugtakið geta til aðgerða sprottið þar sem áherslan er á að virkja börn til að vera 

lýðræðislega virk í samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008; Auður 

Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir o.fl., 2009). 

 

2.3 Greiningarlykill GETU-hópsins 

Á Íslandi er starfandi GETU-hópur sem vinnur að rannsóknum og því að þróa leiðir til 

að efla menntun til sjálfbærni á Íslandi. Hópurinn hefur mótað greiningarlykil til þess að 

greina námskrár og stefnuskjöl með tilliti til sjálfbærrar þróunar. Greiningarlykillinn er 

byggður á opinberri stefnu íslenskra stjórnvalda og þeim áherslum sem Sameinuðu 

þjóðirnar hafa sett sér í tengslum við áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar. Þættir 

greiningarlykilsins hafa áhrif hver á annan og tengjast innbyrðis. Lykillinn var mótaður 

með það að markmiði að hægt væri að greina þau viðfangsefni sem gætu stuðlað að 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Greiningarlykillinn tekur mið af þremur meginstoðum 

sjálfbærrar þróunar en greinist í sjö þætti. Fyrstu tveir þættirnir tilheyra viðfangsefnum 

sem stuðla að vernd umhverfisins. Þættir þrjú til sex tilheyra því sem stuðlar að 

félagslegri velferð og jöfnuði og sjöundi þátturinn snýr að efnahagsvexti (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008; Kristín Norðdahal, 2009). Hér á eftir má sjá hvernig 

greiningarlykillinn lítur út og er útskýring á hverjum þætti fyrir sig. Litir hvers þáttar 

eru þeir sömu og voru notaðir við gerð stefnu- og skorkorts fyrir dægradvölina Frístund 

sem sagt er nánar frá í kafla sex.  
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Mynd 1.  Þættir greiningarlykils GETU um menntun til sjálfbærrar þróunar (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008)   
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3. Kenningar um nám og þroska barna 

3.1  Jean Piaget 

Svissneski þroskasálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) er einn af þekktustu 

sálfræðingum sögunnar og var að auki bæði líffræðingur og heimspekingur. Hann taldi 

að vitsmunaþroski barna væri stigskiptur. Hann áleit að greind væri grundvallar-

starfsemi hverrar lífveru og hún miðaði að aðlögun að umhverfinu. Piaget eyddi stærsta 

hluta starfsferils síns í að gera athuganir á börnum og unglingum. Því má segja að 

Piaget hafi verið sá fyrsti til þess að taka hugsanir barna alvarlega. Kjarninn í kenningu 

Piaget er sú trú hans að með því að skoða hvernig þekking þróast hjá börnum varpi það 

ljósi á eðli þekkingarinnar almennt. Helstu áherslur kenningar Piaget eru að barnið sé 

virkt í þroska sínum og að það byggi upp sína þekkingu sjálft. Barnið skapi umhverfi 

sitt með því að leita eftir örvun og reynslu og því sé skynjun barna öðruvísi en hjá 

fullorðnum. Piaget skipti þroskanum niður í fjögur þroskastig þar sem eitt leiddi af öðru. 

Skynhreyfistig 0-2 ára, foraðgerðastig 2-6/7 ára, stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára og 

stig formlegra aðgerða 11/12 ára og eldri.  Einstaklingurinn fer í gegnum þessi stig í 

þessari röð (Shaffer, 2001; Sigurjón Björnsson, 1992/1989). 

3.2  John Dewey 

Bandaríski uppeldisfræðingurinn John Dewey (1859-1952) lagði ríka áherslu á örvandi 

félagslegt umhverfi þar sem athöfnin er höfuðatriðið og hann taldi að persónuþroski 

einstaklingsins væri forsenda ríks félagslífs. Dewey talaði um hugann sem verkfæri sem 

væri tæki til athafna og var því heimspeki hans nefnd verkfærishyggja. Einstaklingur 

ætti alltaf að vera tilbúinn að gera tilraunir, kanna og endurskoða sannfæringu sína út frá 

reynslunni. Ekki ætti að skoða eitthvað sem endanlegt heldur væri sannleiksgildi 

skoðunar geta til að skýra forsendur athafna um hvort þörf sé uppfyllt. Dewey leit 

einnig svo á að reglur og siðboð sem myndast hefðu út frá reynslu kynslóðanna væru 

tilgátur og tillögur um hvernig leysa ætti siðferðislegan vanda. Þær mætti endurskoða 

því forsendur gætu hafa breyst og slíkt væri nauðsynlegt til þess að gefa lifandi veru 

tækifæri til að þroskast. Dewey áleit að með lýðræði mætti tryggja frelsi einstaklingsins 

og með því gæfist tækifæri til þess að starfa við að taka þátt í að skapa betra samspil 

milli manns og náttúru (Myhre 2001). 
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3.3  Howard Gardner 

Bandaríkjamaðurinn Howard Gardner (f. 1943) er best þekktur fyrir að hafa sett fram 

kenningu um fjölgreindir í bók sinni Rammar hugans (Frames of the Mind) árið 1983. 

Áður hafði Howard Gardner varið miklum tíma í að skoða mannshugann og 

margbreytileika hans. Með bók sinni setti hann fram gagnrýni á að greind væri mæld 

með greindarprófum og út frá þeim væri síðan gefin ein ákveðin greindarvísitala. Hann 

áleit að skilgreining á greind væri of afmörkuð. Gardner setti fram þá hugmyndafræði 

að einstaklingur hefði grunngreindir. Í upphafi taldi hann greindirnar vera sjö talsins. 

Þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Á síðari árum hefur hann 

bætt við þeirri áttundu, umhverfisgreind. Fram á sjónarsviðið hefur síðan komið sú 

níunda, tilvistargreind, þó að hún hafi ekki enn verið formlega viðurkennd. Mikilvægt er 

að hafa í huga að allir einstaklingar búa yfir öllum greindum en hjá hverjum og einum 

eru þær misþróaðar (Armstrong, 2001). 

 

Með því að kortleggja þær má átta sig á því á hvaða sviði hæfileikar einstaklings liggja. 

Í raun starfa allar greindirnar saman en með því að taka þær úr samhengi má átta sig á 

kjarnanum í hverri greind fyrir sig. Til að lýsa samspilinu vill Gardner nota orðið greind 

í fleirtölu. Málgreindin vísar til hæfileikans til að fara með orðið, bæði í töluðu og 

rituðu máli. Rök- og stærðfræðigreindin vísar til hæfileikans til að nota tölur, bæði 

árangursríkt og með rökrænni hugsun. Rýmisgreindin vísar til hæfileikans til að skilja 

hið rúmfræðilega umhverfi sjónrænt og umskapa skynjun sína. Líkams- og 

hreyfigreindin vísar til hæfileikans til að nota líkamann, bæði til tjáningar og til leikni. 

Tónlistargreind vísar til hæfileikans til að skynja, meta, skapa og tjá tónlist. 

Samskiptagreindin vísar til hæfileikans til að skilja skap, fyrirætlanir, tilfinningar, innri 

hvöt annarrar manneskju. Sjálfsþekkingargreindin vísar til hæfileikans til að þekkja 

sjálfan sig og nota þá þekkingu í lífi og leik. Umhverfisgreindin vísar til hæfileikans til 

að greina og flokka jurta- og dýraríkið eða form í náttúrunni. Tilvistargreindin vísar til 

hæfileikans til að bera umhyggju fyrir grundvallarmálefnum lífsins (Armstrong, 2001; 

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 
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Margir hafa tileinkað sér þessa hugmyndafræði og í skólasamfélaginu hafa hugmyndir 

Gardner náð mikilli útbreiðslu. Samkvæmt skilgreiningu hans á greind er hún líf-

sálfræðileg hæfni einstaklingsins til að nýta sér kunnáttu og hæfni á ákveðinn hátt til að 

leysa verkefni eða með því að skapa afurðir sem samfélagið metur. Hann leggur til 

ákveðnar inngönguleiðir til að styrkja greindirnar: Að notast eigi við frásagnir til að lýsa 

efninu á skapandi hátt. Að notast eigi við rök- og mælanleika til að leggja fram tölulegar 

hliðar á efninu. Að notast eigi við fagurfræði sem listræna túlkun á efninu. Að bjóða 

eigi börnum upp á tilraunir og áþreifanleg verkefni þar sem þau fá tækifæri til að reyna 

sjálf. Að huga eigi að samskiptum og skapa aðstæður þar sem börn fá tækifæri til að 

vinna og læra með öðrum börnum. Að notast eigi við tilvistaratriði þar sem börn fá 

tækifæri til þess að velta fyrir sér grundvallarspurningum um eðli efnisins (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

3.4  Daniel Goleman 

Daniel Goleman (f. 1946) kom með nýja sýn á greind þegar hann skrifaði bók sína 

Tilfinningagreind (Emotional Intelligence) árið 1995 (Goleman, 2010b). Þar gagnrýnir 

Goleman líkt og Howard Gardner að greind sé skilgreind of þröngt og að 

greindarvísitala geti verið arfgeng. Með tilfinningagreindinni var komin aðferð til þess 

að kortleggja hjarta mannsins og skoða þær hliðar sálfarlífsins sem lúta ekki að 

rökrænum lögmálum. Með tilfinningagreind gefst tækifæri til að átta sig á hverju má 

breyta til þess að liðsinna einstaklingi svo honum farnist sem best í lífinu. Goleman 

segir að í raun ætti fastur liður í menntun að vera að stuðla að mannlegum þroska 

einstaklingsins, svo sem samkennd, sjálfstjórn og sjálfsvitund. Mikilvægt sé einnig að 

læra að hlusta á það sem aðrir segja, hvernig skuli jafna ágreining og vinna með öðrum. 

Goleman talar um að við lærum að gæða tilfinningar okkar greind (Goleman, 2010a). 

Sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind eru taldar mikilvægustu greindir mannsins af 

mörgum þeim sem tileinkað hafa sér fjölgreindarkenningu Howard Gardner. Þessar 

greindir tengjast hugtakinu tilfinningagreind. Slíkt nám fer fram í gegnum lifandi 

reynslu og endurteknar athafnir en ekki í gegnum hugmyndir og orð. Tilfinningar eru 

kveikja og orkugjafi náms sem styður við mikilvægi þess að styrkja félags- og 

tilfinningahæfni barna (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004).  
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4. Samhæft árangursmat 

4.1 Hagnýtt verkfæri 

Margs konar verkfæri eru til sem gefa yfirsýn yfir verkefni og stöðu þeirra. Samhæft 

árangursmat (e. Balanced Scorecard) er eitt þeirra en það hefur til dæmis verið notað 

hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar og nokkrum grunnskólum til að setja fram stefnu og 

upplýsingar um markmið og aðgerðir þeim tengdar (Reykjavík, 2009 ).Ýmsar ástæður 

gætu legið að baki því að skipulagsheild, líkt og fyrirtæki eða grunnskóli, vilji taka upp 

samhæft árangursmat. Mögulega til að verða betur meðvituð um þarfir viðskipta-

vinarins, til að ná ákveðnum fókus, til að öðlast einingu og stuðning og til að dreifa og 

dreifistýra því valdi sem þegar hefur verið fjárfest í hjá miðstýrðum skipulagsheildum 

(Kaplan og Norton, 1996). Í þessum skrifum verður vísað til skipulagsheildar sem 

grunnskóla. Nánar verður greint frá samhæfðu árangursmati og innleiðingarferlinu sem 

því fylgir hér á eftir. Í því sambandi verður greint frá tveimur af helstu verkfærum 

samhæfðs árangursmats, stefnu- og skorkorti. Stefnukortið lýsir stefnu skipulags-

heildarinnar en skorkortið gefur upplýsingar um hvort og hvernig skipulagsheildin sé að 

framfylgja settri stefnumörkun. Byrjum á að átta okkur á hugtakinu samhæfðu 

árangursmati. 

4.2  Hvað er stefnukort? 

Langtíma- og skammtímamarkmið tengd 

Samhæft árangursmat er ákveðin hugmynd sem á rætur sínar að rekja til Robert S. 

Kaplan og David B. Norton (Kaplan ofl., 1996) og kynnir ákveðið verklag eða aðferða-

fræði við mótun og framsetningu stefnu. Upphaflega var aðferðafræðin hugsuð til að ná 

fram fjárhagslegum markmiðum. Á síðari árum hefur þróunin verið á þann veg að 

skipulagsheildir líkt og grunnskólar hafa nýtt sér aðferðafræðina við innleiðingu á eigin 

stefnumótun. Með samhæfðu árangursmati næst visst aðhald og auðveldar aðferðin 

starfsmönnum að vinna samkvæmt settri stefnunmörkun. Aðferðafræðin er í senn 

verkfæri til samskipta, stjórntæki og mælingarkerfi. Með aðferðinni má tryggja yfirsýn 

og greina þau atriði sem þarfnast úrbóta. Tenging aðferðarinnar við daglega starfsemi er 

að vera verkfæri sem framfylgir, miðlar og innleiðir stefnuna. Virkar mælingar eru 

notaðar til að halda utan um ferla, mannauð, fjármál eða aðra þætti sem skipta 
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skipulagsheildina máli. Með aðferðinni næst að tengja saman langtímastefnumörkun og 

skammtímamarkmið (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009). 

Innleiðingarferli samhæfðs árangursmats 

Þegar fyrstu skrefin eru stigin í að innleiða samhæft árangursmat á sér stað kerfisbundið 

ferli. Meðan á ferlinu stendur byggist upp eining um tilgang verkefnisins. Einhver þarf 

að taka að sér að leiða hópinn og er hann nefndur verkefnastjóri. Hans hlutverk er að 

greiða fyrir ferlinu, ramma inn hugmyndir og viða að sér nauðsynlegum upplýsingum. 

Nokkur atriði er nauðsynlegt að hafa í huga þegar verið er að innleiða samhæft 

árangursmat. Áður en slíka vinna er hafin þarf samþykkt um tilgang og verklag að liggja 

fyrir. Annars aukast líkurnar á að verkefnið sé dauðadæmt. Í upphafi þarf að setja fram 

skýra stefnu og laga skipulagsheildina að stefnunni. Stefnan á að verða hluti af 

daglegum verkefnum allra starfsmanna og vera lifandi verkfæri í stöðugri endurskoðun. 

Til að framfylgja stefnunni er mikilvægt að stjórnendur sýni einhug og greiði fyrir 

nauðsynlegum breytingum. Samhæft árangursmat er hentugt verkfæri til að meta 

frammistöðu og framkvæma frammistöðumælingar. Algengt er að árangur sé metinn út 

frá fjárhagslegum mælikvörðum. En slíkt getur reynst vandasamt þegar matið snýr að 

óáþreifanlegum þáttum  líkt og þekkingu, samskiptum og menningu (Kaplan, 1996; 

Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009). 

 4.3 Gerð stefnukorts og skorkorts 

Stefnukort 

Eins og áður sagði eru helstu verkfæri samhæfðs árangursmats stefnukort og skorkort. 

Stefnukort er eins konar yfirlitsmynd eða flæðirit (sjá mynd 2) sem sýnir stefnu 

skipulagsheildar, eins og fyrirtækis eða grunnskóla, og er kortinu skipt í ákveðnar víddir 

sem skipulagsheildin skiptist í. Með vídd er átt við það sjónarhorn sem hvert markmið 

beinist að, eins og fjármál eða þjónusta við viðskiptavini. Algengustu víddirnar eru 

fjármálavídd, viðskiptavinavídd, ferlavídd og lærdóms- og vaxtarvídd, en það fer eftir 

starfsemi skipulagsheildarinnar á hvern hátt víddirnar birtast og geta þær verið fleiri eða 

færri. Þegar um er að ræða skipulagsheildir líkt og grunnskóla má reikna með að aukið 

vægi sé lagt á viðskiptavinavíddina og lærdóms- og vaxtarvídd þar sem meginhlutverkið 

er að þjónusta hagsmunaaðila. Með yfirlitsmyndinni verður til stefnuskjal sem tekur 

ekki miklum breytingum eftir að markmiðin hafa verið fullmótuð. Stefnukort gegnir því 
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hlutverki að endurspegla stefnuna ásamt því að gefa stjórnendum ákveðnar upplýsingar 

um starfsemi skipulagsheildarinnar (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009). Hér á eftir má 

sjá dæmi um stefnukort. 

 

Mynd 1.  Fjórar helstu víddir stefnukorts (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009) 

Skorkort 

Út frá markmiðum stefnukorts er samhliða unnið skorkort þar sem markmiðin eru 

greind í undirmarkmið. Markmiðin eru sett fram í þeirri vídd sem þau tilheyra en 

algengt er að orsakasamhengi sé milli markmiða. Dæmi um inntak einnar víddar er sýnt 

á mynd 3. Fyrir hvert markmið eru skilgreind nokkur viðfangsefni. Gegna þau því 

hlutverki að sýna þær leiðir sem eigi að fara til að uppfylla einstök markmið. Hvert 

markmið er sett fram sem hnitmiðuð staðhæfing og fyrir hvert markmið eru skilgreindir 

mælikvarðar. Hver mælikvarði er verkfæri til að veita upplýsingar um framgang og 

meta hvort stefnunni sé framfylgt í raun. Fyrir hvern mælikvarða eru sett viðmið til 

upplýsinga um lágmarksárangur. Viðmiðið gegnir því hlutverki að veita upplýsingar um 

hvort markmiðinu hafi verið náð eður ei. Mælikvarðinn þarf að vera auðskiljanlegur og 
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tengjast stefnunni, en hann gegnir einnig því hlutverki að hafa áhrif á hegðun. Hægt þarf 

að vera að endurtaka hverja mælingu og tengja og túlka niðurstöðurnar í samræmi við 

raunveruleikann (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009). 

 

 

 

 

Mynd 2.  Helstu þættir skorkorts (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009)   
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5. Stefna Hjallaskóla í Kópavogi 

5.1 Stefnumörkun Kópavogsbæjar 

Sveitarfélagið Kópavogur hefur eins og lög gera ráð fyrir sett fram stefnu sína í 

fjölmörgum málaflokkum. Til dæmis er aðgerðaráætlun um sjálfbæra þróun kynnt í 

Staðardagskrá 21, til er jafnréttisstefna, stefna í málefnum útlendinga, áherslur um 

þróunarverkefni Lýðheilsustöðvar og skólastefna Kópavogs. Í þessari stefnumörkun má 

finna skýr merki sem flokka má undir áherslu á sjálfbæra þróun. Lögð er áhersla á að 

allir búi við góða lýðheilsu og því er lögð áhersla á velferð og heilbrigði einstaklinga og 

fjölskyldna. Lögð er áhersla á að allir séu jafnir og í málefnum útlendinga er áherslan á 

samþættingu í málefnu sem viðkoma bæjarbúum. Í grunnskólum er áherslan á 

umhverfisfræðslu og að allir geti notið frítímans í sátt við umhverfi sitt án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða (Kópavogur, 2009). 

5.2 Stefnumörkun Hjallaskóla 

Hjallaskóli er grunnskóli fyrir nemendur á aldrinum 6-16 ára. Hann er staðsettur austast 

á Kópavogshálsi og var stofnaður árið 1983. Við skólann er starfandi nýbúadeild sem 

gegnir því hlutverki að þjóna öllum grunnskólum Kópavogs, en deildin þjónar þeim 

börnum sem hafa annað móðurmál en íslensku og ekki næginlegan grunn til að stunda 

nám í hinu almenna skólakerfi. Nemendur koma í lengri eða skemmri tíma eftir þörfum 

áður en þeir eru tilbúnir að sækja sinn hverfisskóla (Hjallaskóli, 2009a). 

 

Eins og sjá má hér fyrir neðan tekur stefna og framtíðarsýn Hjallaskóla skýrt mið af 

markmiðum í aðalnámskrá grunnskóla (Hjallaskóli, 2009b). 

 

Hjallaskóli er skóli sem hefur manngildi að leiðarljósi. Hjallaskóli stuðlar að 

skapandi, jákvæðu skólastarfi þar sem agi, virðing og metnaður eru hornsteinar 

skólasamfélagsins. Í Hjallaskóla er námið sniðið að þörfum allra með 

fjölbreyttum námsleiðum og kennsluháttum þannig að hver og einn temji sér 

gagnrýna hugsun og nái hámarksárangri. Hjallaskóli leggur áherslu á ábyrga 

umgengni, vistvænt og heilnæmt skólasamfélag sem einkennist af gagnkvæmu 

trausti og virðingu milli heimilis og skóla. (Hjallaskóli, 2009b). 

 

Markmið og stefna Hjallaskóla endurspeglar því mjög vel hugmyndafræði menntunar til 

sjálfbærrar þróunar sem felur í sér að stuðla að þjálfun lýðræðislegra vinnubragða, vekja 



21 

 

áhuga og vilja til þátttöku í samfélaginu þ.e. geta til aðgerða (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008). Einkunnarorð skólans, Hugur – hjarta – hönd, byggja á 

þessum áherslum og má sjá bæði í stefnukorti og skorkorti Frístundar. 

5.3 Dægradvölin Frístund 

Frístund er úrræði sem býður lengda viðveru eftir að skóladegi lýkur fyrir nemendur í 

1.-4. bekk. Starfsemin er aldursskipt, í yngri hópnum eru börn í 1. bekk og í eldri 

hópnum eru börn í 2.-4. bekk. Fjöldi barna er að meðaltali fimmtíu og skiptist nokkuð 

jafnt á milli yngri og eldri hóps. Forstöðumaður sér um rekstrarhliðina og heldur utan 

um starfið með yngri hópnum. Kennari af yngsta stigi heldur utan um starfið með eldri 

börnunum. Að auki starfa nokkrir almennir starfsmenn og stundakennarar í Frístund en í 

misjöfnu starfshlutfalli, því sú regla gildir að ef barn þarf sérstakan stuðning í skólanum 

fylgir sá aðili barninu einnig í dægradvölina. Viðvera í Frístund er frá 13:20–17:15 alla 

virka daga auk þess sem opið er á skipulagsdögum kennara. Lokað er í vetrarfríum. Í 

Frístund er boðið upp á fjölbreytt viðfangsefni. Reglulega er farið í íþróttatíma hjá 

Gerplu og heimsóknir á skólabókasafnið, en fastir liðir bjóða upp á föndurhorn, 

heimilisfræði, smíði, tölvur, leiki í sal, útiveru, textílmennt, leiki með einingarkubba, 

spil, perlur og að vefa. Viðbótarviðfangsefnin eru tómstundaúrræði sem eru í boði fyrir 

öll börn skólans eins og kórsöngur, skák og vinna með legókubba.  

Mótun stefnu Frístundar 

Við mótun stefnunar fyrir dægradvölina Frístund var tekið mið af kenningum um nám 

og þroska barna. Stefnan var sett fram með hugmyndafræði Jean Piaget, John Dewey, 

Howard Gardner og Daniel Goleman að leiðarljósi. Jean Piaget lagði áherslu á að efla 

vitsmunaþroska barna og leyfa þeim að vera litlir vísindamenn sem leita að örvun og 

reynslu í umhverfi sínu. John Dewey var með áherslu á reynslunám þar sem börnum er 

gefið tækifæri til að gera tilraunir, kanna og endurskoða út frá sinni eigin reynslu. 

Howard Gardner lagði áherslu á margbreytileika einstaklingsins og setti fram 

hugmyndina um fjölgreindir. Daniel Goleman fjallaði um mikilvægi þess að þekkja 

tilfinningar sínar og setti fram hugmyndina um tilfinningagreind. Stefna Frístundar var 

sett fram með stefnu- og skorkorti í anda samhæfðs árangursmats. Áherslur endurspegla 

hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar þróunar og að baki markmiðunum liggja 

kenningar áðurgreindra kennismiða. 
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Í upphafi vinnuferlisins var haldinn fundur með leiðbeinanda lokaverkefnisins, höfundi, 

sem framvegis verður vísað til sem verkefnastjóra, og þremur fulltrúum Hjallaskóla. 

Deildarstjóra yngsta stigs, forstöðumanni dægradvalarinnar Frístundar og umsjónar-

kennara af yngsta stigi sem sér um starfið fyrir eldri börnin. Á þeim fundi var verklagið 

kynnt og fengið endanlegt samþykki fyrir vinnunni. Í framhaldi var hist á átta 

vinnufundum ásamt því að verkefnastjóri kynnti sér starfsemi dægradvalarinnar á 

starfstíma. Hann safnaði saman upplýsingum um fyrirkomulag (stundaskrár/ 

opnunartíma), viðfangsefni, aldursskiptingu, fjölda barna, starfsmenn, fyrirkomulag 

hressingar (ávaxta/síðdegis), rými (innan-/utandyra) og þau tómstundaúrræði sem í boði 

eru fyrir börn í skólahverfinu eða einungis fyrir börn í dægradvölinni. 

 

Á vinnufundunum var starfsemi Frístundar greind og út frá greiningarlykli GETU var 

stefnan mótuð. Til undirbúnings voru lesnar skýrslur sem GETA-hópurinn (sjá nánar á 

vefnum skrif.hi.is/geta) hefur unnið varðandi menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Verkaskipting var á þá leið að verkefnastjóri leiddi vinnuferlið. Hann undirbjó 

vinnufundi og útskýrði hvern þátt greiningarlykilsins ásamt þeim áherslum sem hver 

þáttur fæli í sér. Við vinnuna nýtti verkefnastjóri reynslu sína af vinnu innan 

frístundaheimilis, þekkingu í gegnum nám í tómstunda- og félagsmálafræðum við 

Háskóla Íslands og ýmsa þekkingu sem hann hafði aflað sér varðandi umhverfismennt, 

sjálfbæra þróun og útivist. 

 

Fulltrúar Hjallaskóla höfðu það hlutverk að miðla upplýsingum um starfsemi 

dægradvalarinnar og veita yfirsýn yfir hvað gæti talist raunhæft í framkvæmd. Þeir sáu 

um að tryggja að stefnumótunarvinnan samræmdist og gæti samræmst stefnu 

Hjallaskóla. Tilgangur samstarfsins var að öðlast heildaryfirsýn, meta stöðuna og gera 

úrbætur. Samstarfið fólst í að vinna stefnu fyrir dægradvölina Frístund með því að 

greina starfsemina með tilliti til sjálfbærrar þróunar. Markvisst var unnið út frá 

kenningum um nám og þroska barna. Unnið var út frá hugmyndafræði Jean Piaget um 

vitsmunaþroska, John Dewey um reynslunám, Howard Gardner um fjölgreindir og 

Daniel Goleman um tilfinningagreind. Markmiðin áttu að vera bæði ánægju- og 

námsmiðuð. Frístundastarf er ekki skóli og því var hugað sérstaklega að markmiðum er 

sneru að ánægju og tryggt að markmiðin endurspegluðu hugmyndafræði menntunar til 
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sjálfbærrar þróunar. Einnig var hugað að því að leiðarljós Hjallaskóla, hugur, hjarta, 

hönd, endurspegluðust í markmiðunum og tækju mið af hinum frjálsa leik. Aðaláherslan 

var á að efla félags- og tilfinningaþroska, ásamt því að skapa börnunum skapandi 

umhverfi eftir að skóladegi lýkur. Stefnan var síðan sett fram í stefnu- og skorkorti sem 

nánar verður sagt frá í næsta kafla. 
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6. Stefna dægradvalarinnar Frístundar í Hjallaskóla 

6.1 Stefnukort Frístundar 

Stefnukort dægradvalarinnar Frístundar má sjá á mynd 3 hér á eftir. Það var útbúið 

þannig að settar voru upp sjö víddir sem endurspegla þætti greiningarlykils GETU-

hópsins. Fyrir hverja vídd voru skilgreind markmið sem endurspegluðu hvern þátt 

greiningarlykilsins. Til að auðvelda yfirsýn og tengingu við stefnu Sameinuðu þjóðanna 

voru þættirnir sjö flokkaðir í þrjár víddir í úrvinnsluferlinu, eins og sjá má á þriðju 

mynd. Til aðgreiningar hefur hver vídd sinn lit. Stefnukortið var unnið út frá 

aðferðafræði samhæfðs árangursmats en ekki var sett fram stefna er fellur sérstaklega 

undir fjármálavíddina. Hvert markmið var síðan fært yfir í skorkortið, sem sagt er frá 

hér á eftir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.  Stefnukort Frístundar flokkað eftir stoðum sjálfbærrar þróunar og 

greiningarlykli GETU-hópsins. 
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6.2 Skorkort Frístundar 

Skorkortið felur í sér ákveðin skref og nálgun sem þörf er á til að uppfylla þau markmið 

sem sett voru fram fyrir hverja vídd. Vinnan við skorkortið var á þá leið að fyrir hvern 

þátt greiningarlykilsins voru markmiðin flutt frá stefnukortinu yfir á skorkortið. Síðan 

voru fyrir hvert meginmarkmiði sett nokkur undirmarkmið sem fólu í sér viðfangsefni 

og leiðir að því hvernig ætlunin var að nálgast markmiðin. Einnig voru þættir sem snúa 

að eftirfylgni ákvarðaðir svo sem mælikvarðar um hvernig skyldi meta árangur. Einnig 

var tekin ákvörðun um ábyrgðaraðila sem var í öllum tilfellum forstöðumaður 

Frístundar. Skorkort var útbúið í tölvuforitinu Excel og mótuð tafla með sex dálkum, 

viðfangsefni, markmiði, lýsingu á framkvæmd, tímaáætlun, mælikvarða á árangur og 

ábyrgð. Skorkortinu var síðan skipt upp þar sem hver vídd var aðgreind út frá sömu 

litum og komu fram á stefnukortinu. Fyrir hverja vídd var skráð viðeigandi markmið og 

fékk það réttan lit. Fyllt var síðan út í viðeigandi reiti þar til öll markmið stefnukortsins 

voru komin inn á skorkortið. Sjá má skorkortið í heild sinn á næstu síðum. 
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7. Samantekt 

Í verkefninu var frístundastarf metið og sett fram ákveðin hugmynd að útfærslu. Í þeirri 

vinnu var stuðst við samhæft árangursmat til að halda utan um stefnumörkunina. 

Niðurstaða þeirrar vinnu var að til varð stefnukort þar sem fram koma ákveðin 

meginmarkmið sem sýna þær áherslur sem ætlunin er að hafa að leiðarljósi í frístunda-

starfinu. Út frá meginmarkmiðunum var síðan unnið skorkort þar sem settar voru fram 

þær leiðir sem ætti að fara til að ná meginmarkmiðunum. Viðfangsefnin voru valin til að 

endurspegla nánari útfærslu á hverjum þætti og með því náðist að tengja viðfangsefnin 

áherslum menntunar til sjálfbærrar þróunar, þeim áherslum sem mikilvægt er að huga að 

þegar verið er að mennta einstaklinga framtíðarinnar. Áherslan miðast við að mæta 

þörfum hvers og eins með því að hafa í boði fjölbreytt og ólík viðfangsefni. Frjáls leikur 

er mjög mikilvægur og unnið er að því að auka þátttöku barna í vali á því hvað þau sjálf 

hafa fyrir stafni. Áherslan er á lýðræðisleg vinnubrögð þannig að börn finni að þau hafi 

eitthvað að segja um stöðu sína innan dægradvalarinnar. Í frístundastarfi fer menntunin 

fram á óformlegan hátt þar sem sá fullorðni nýtir sér þau tækifæri sem gefast til að 

aðstoða einstaklinginn við félagsmótun sína. Með því að þjálfa börn í samskiptum og 

aðstoða þau við að vinna úr ágreiningi sem kann að verða má styðja við félagsmótun. 

Stuðla þarf að því að börn læri umburðarlyndi og virðingu gagnvart  samferðamönnum 

sínum svo þau geti umborið og virt ólík viðhorf og skoðanir annarra og að þau öðlist 

skilning á því að áhugasvið og geta er ekki eins hjá öllum. Þannig læri þau að allir hafa 

eitthvað til brunns að bera og að hver og einn er mikilvægur á sinn hátt. Frístundastarf 

er líka vettvangur til að kynna ólík viðfangsefni þar sem einstaklingur fær tækifæri til að 

spreyta sig og átta sig á styrkleikum sínum ásamt því að finna út hvar áhugasviðið 

liggur. Þannig myndast jafningjagrundvöllur, samkennd og virðing fyrir einstaklingum, 

dýrum, hlutum og umhverfinu í heild sinni, sem þegar öllu er á botninn hvolft er 

markmið menntunar til sjálfbærrar þróunar. 
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8. Lokaorð 

Með þessu lokaverkefni hefur verið sýnt fram á að frístundastarf er kjörinn vettvangur 

til að tengja við hugmyndafræði um menntun til sjálfbærrar þróunar. Þegar reynsla 

verður komin á notkun á stefnu- og skorkortinu fyrir dægradvölina Frístund má reikna 

með að þörf verði á ákveðnum endurbótum. Hugmyndafræðin um menntun til 

sjálfbærrar þróunar ætti í framtíðinni að verða orðin betur þekkt og notuð sem 

þverfagleg nálgun í skóla- og frístundastarfi. Með því að leggja áherslu á lýðræðisleg 

vinnubrögð, getu til aðgerða og félags- og tilfinningaþroska má stuðla að því að börn 

framtíðarinnar búi yfir hæfni til að taka virka afstöðu til málefna líðandi stundar. Með 

því aukast líkur á að vel ígrundaðar ákvarðanir verði teknar um málefni sem tengjast 

efnahag, félagslegri velferð og jöfnuði og verndun umhverfisins. Ákvarðanir sem verða 

samfélagi manna til heilla, heima fyrir og á heimsvísu. Þannig gefur hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar von um bjarta framtíð og að komandi kynslóðir geti tekið við 

jörðinni án skertra lífsskilyrða. Við eigum jú aðeins eina jörð og hún er sameiginleg 

ábyrgð okkar allra. 
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