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Útdráttur 

Verkefnið Hagur barna er hagur samfélags er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri vorið 2012. Viðfangsefnið er grenndarkennsla og 

umhverfismennt í tengslum við markmið nýrrar menntastefnu og breyttar áherslur 

Aðalnámskrár (2011) varðandi „menntun til sjálfbærrar þróunar“. Markmið verkefnisins er að 

varpa ljósi á kosti þess að nota aðferðir grenndarkennslu og umhverfismenntar á markvissan 

hátt í skólastarfi til þess að efla umhverfis- og samvitund barna og samfélagsins um leið. 

 Efnið er skoðað í sögulegu samhengi í byrjun til þess að varpa ljósi á þróun 

lykilhugmynda menntunar og uppeldis á Íslandi og mikilvægi þess að menntastefna og 

áherslur Aðalnámskrár séu lifandi og í tengslum við söguna, ríkjandi viðhorf og þarfir 

samtímans í nútímasamfélagi. Þeirri umræðu er svo fylgt eftir með fræðilegri umfjöllun um 

efnið út frá sjónarhorni hugsmíðahyggju. Helstu hugmyndum hinna áhrifamiklu fræðimanna, 

John Dewey, Jerome Bruner, Loris Malaguzzi, Jean Piaget og Lev Vygotsky, eru gerð skil 

með tilliti til áhrifa umhverfis, reynslu og samskipta á nám og alhliða þroska barna á 

leikskólaaldri. Fjallað er um mikilvægi þess að virkja börn til ábyrgðar í eigin námi og tengja 

verkefni fyrri þekkingu, umhverfi og sögu. Umræðan er studd með tilvísunum í ýmsa 

fræðimenn og fræðigreinar um umhverfismennt og siðfræði í íslensku og alþjóðlegu 

samhengi. Inn í umræðuna fléttast að auki sýn höfundar á efnið. 

 Höfundur leitast við að sýna fram á samfélagslegan og umhverfislegan ávinning þess 

að kennarar líti sér nær og nýti þau tækifæri sem gefast á líðandi stund til kennslu í 

grenndarsamfélögum, í náttúrunni sem í mannlífinu. Það má t.d. gera með því að virkja 

minnihlutahópa, fyrirtæki, félög og aðrar stofnanir til þátttöku og samstarfs við leikskóla í 

ýmsum verkefnum. Með því móti getur íslenskt leikskólastarf lagt sitt af mörkum til að bæta 

samfélagið og efla samvitund og ábyrgð bæjarbúa, stórra sem smárra, til framtíðar. 
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Abstract 

This essay, entitled “A Child´s Advantage is the Community´s Advantage”, concerns 

neighbourhood and environmental studies. These concerns are connected to the 2011 

Curriculum for Preschools, which emphasises education and sustainability. “A Child´s 

Advantage” has two aims; firstly, to discover the advantages of neighbourhood and 

environmental study methods when used in a systematic way in school environs and, 

secondly, how these methods can promote environmental and social consciousness in young 

children and its effects upon the wider community. 

 An historical perspective is at first taken to understand the development of key ideas 

concerning education and pedagogy in Iceland. Then an evaluation will be made to whether 

recent ideas of the Curriculum are in fact in tune with these historical ideas and if they fulfil 

the needs and demands of modern society. This discussion is addressed through looking at the 

work of various theorists such as John Dewey, Jerome Bruner, Loris Malaguzzi, Jean Piaget 

and Lev Vygotsky. Their work is especially analysed in relation to what they say affects a 

child´s studies and development at a preschool level. Factors such as the environment, 

previous experience and communication are discussed. The importance of a child´s own 

involvement and responsibility is examined in relation to previous knowledge, the 

environment and history. Icelandic and international examples are given whilst the author of 

this piece takes an active part in the discussion.  

 The advantages for the environment and the wider community are examined if the 

teacher looks closely at local concerns. Opportunities to teach neighbourhood studies abound 

and connect directly to cultural and humanistic concerns. These opportunities involve the 

participation of preschools with social minorities, companies and other groups within the 

community. The knowledge base, which already exists in the Icelandic Preschool arena, can 

be built upon to encourage connections with the wider community. These connections work 

together to strengthen the future social community. 
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1 Inngangur  

Það er af sem áður var þegar menningin og þjóðin voru einsleit og meginþorri Íslendinga bjó í 

sveit. Yngri kynslóðir voru í daglegri umgengni við eldri kynslóðir og gátu lært af þeim 

vinnubrögð, jafnt sem um fyrirbæri náttúrunnar og um gang lífsins. Í nútímasamfélagi neyslu, 

hraða, fjölmenningar og tækni, má segja að hin efnislega þróun hafi stungið andann af. 

Fjölskyldur í borg og í bæjum hendast áfram í kapphlaupi við tímann og sjálfar sig og er 

mestum hluta dagsins eytt innanhúss, í skólanum og vinnunni, við rafræna afþreyingu og setu 

í bíl. Þessi þróun hefur orðið til þess að skerða frelsi barna til að ná tengingu við uppruna sinn, 

leika sér í og njóta náttúrunnar og læra að umgangast hana af virðingu.  

 Aðstæður barna og fjölskyldna í dag eru misjafnar. Þau börn finnast hér á landi sem 

fara á mis við þá dýrmætu og þroskandi reynslu að kynnast náttúrunni, njóta hennar og 

upplifa „hjartslátt“ hennar í tengslum við daglegt líf og það samfélag sem þau alast upp í. 

Þessi skortur er vítahringur sem kemur ekki síður niður á náttúrunni en börnunum sjálfum. Án 

þessara tengsla eru minni líkur á því að þau skilji heildina, finni til ábyrgðar, læri að virða og 

umgangast náttúruna og geri sér grein fyrir því að hún er ekki botnlaus og sjálfsögð. 

 Á undanförnum árum hafa þjóðir heims vaknað til vitundar um mikilvægi sjálfbærrar 

þróunar í heiminum og þess að vernda náttúruna og auðlindir hennar með samstilltum 

aðgerðum og lagasetningu því ólíkir hagsmunir mannhverfra og náttúruhverfra viðhorfa geta 

rekist á. Kröfur til skóla um að mæta þessum breyttu áherslum á ábyrgan hátt með hag 

samtímans og komandi kynslóða að leiðarljósi hafa aukist til muna með aukinni samþættingu 

náms og samfellu milli skólastiga. Hin nýja Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla 

(2011) endurspeglar þessar breyttu áherslur. Hún boðar „uppeldi og menntun til sjálfbærrar 

þróunar“ og er tákn um nýjan skilning yfirvalda á mikilvægi þess að beita skólum til að hafa 

áhrif á þróun mála, samfélaginu og einstaklingum til heilla. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um gildi aðferða grenndarkennslu og umhverfismenntar 

í leikskólum fyrir nám og þroska barna og fyrir samfélagið í heild. Í byrjun er efnið skoðað í 

sögulegu samhengi til þess að varpa ljósi á þróun lykilhugmynda í menntun og uppeldi á 

Íslandi en jafnframt til að draga fram mikilvægi þess að menntastefna og áherslur 

Aðalnámskrár séu lifandi og í tengslum við söguna, ríkjandi viðhorf og þarfir samtímans. 

 Í fræðilegri umfjöllun er hugað að námi og þroska barna á leikskólaaldri út frá 

kenningum John Dewey, Jerome Bruner, Loris Malaguzzi, Jean Piaget og Lev Vygotsky, sem 

eiga það m.a. sameiginlegt að leggja áherslu á mikilvægi þess að virkja börn í eigin námi, 

með áherslu á reynslu, rannsóknir og félagsleg samskipti og tengja viðfangsefni fyrri 
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þekkingu, nærumhverfi og sögu. Eins verða áherslur þeirra á hlutverk kennara skoðaðar með 

tillit til þroska, kennsluaðferða og umhverfisáhrifa. Leitast verður við að sýna fram á að hægt 

sé að ná fram huglægum áherslum og markmiðum Aðlanámskrár leikskóla um sjálfbæra 

þróun og réttindi á merkingarbæran hátt í leikskólastarfi með aðferðum grenndarkennslu. 

Umræðan er studd með tilvísunum í fræðimenn og fræðigreinar um samfélagsbreytingar, 

umhverfismennt, lýðræði, réttindi og siðfræði í íslensku og alþjóðlegu samhengi; í tengslum 

við stjórnvaldsákvarðanir, náttúruvernd og sameiginlega hagsmuni þjóða. Inn í umræðuna 

fléttast sýn höfundar á efnið í formi spurninga og athugasemda til þess að knýja umræðuna 

áfram.   

 Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á samfélagslegan og umhverfislegan 

ávinning þess að kennarar leggi sig fram um að efla börn til þátttöku og virkni á 

lýðræðislegan hátt. Að þeir líti sér nær og nýti þau tækifæri sem gefast á líðandi stund í 

grenndarsamfélögum til þess að tengja leikskólastarfið betur við samfélagið, söguna, 

náttúruna, staðarmenninguna, fyrirtækin og  mannauðinn.  

 Skoðaðar verða opinberar stefnur um efnið eins og Velferð til framtíðar, 2010 til 2013 

og Staðardagskrá 21 og leitast við að svara spurningum sem lúta að sjálfbærni þjóðarinnar og 

stöðu byggðamála; hvernig getur Ísland orðið sjálfbært samfélag?  

 Undir lokin er bent á nokkrar leiðir til grenndarkennslu í leikskólastarfi samkvæmt 

áherslum Aðalnámskrár leikskóla og í anda hugmyndafræði Reggio Emilia, til leiðbeiniingar 

fyrir kennara og starfsfólk að vinna markvisst að merkingarbærri grenndarkennslu í 

hversdagslegri hringiðu leikskólastarfsins. Slík vinna getur verið í formi samstarfsverkefna, 

þemavinnu og heimsókna í leik og starfi. Þannig er mögulegt að vinna að markmiðum 

Aðalnámskrár leikskóla um menntun til sjálfbærrar þróunar á markvissan, fjölbreyttan og 

lifandi hátt. Freista þess um leið að efla umhverfis- og sjálfsvitund einstaklinga, samvitund 

fjöldans og styrkja þannig innviði samfélaga í heimabyggð.  

 Það er skylda okkar uppalenda og skóla að ala börn upp til ábyrgðar svo sýna megi 

náttúrunni og komandi kynslóðum virðingu í verki í lifnaðarháttum og umgengni við 

náttúruna, auðlindirnar og hvert annað. Vanmetum ekki börnin, þau eru klár og læra það sem 

fyrir þeim er haft.  
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2 Þróun menntunar og samfélags 

Til að ná að meta gildi grenndarkennslu og umhverfismenntar í starfi leikskóla í dag þarf að 

skoða þróun hugmynda um leikskóla í sögulegu samhengi. Þeir fjölmörgu þræðir sem 

tvinnaðir voru saman á þróunartíma uppeldis- og menntmála hér á landi á 20. öld, mynda eina 

heild í uppeldissögu þjóðarinnar og hafa hagnýtt gildi í nútímanum. Sagan geymir dýrmætan 

sjóð upplýsinga um þróun hugmynda sem flytjast kynslóða á milli og skapa grunn þekkingar 

sem kennarar og uppalendur framtíðarinnar geta leitað í (Myhre, 2001, bls. 13). 

 Sú kúvending sem átti sér stað í atvinnu-, verslunar- og búsetumálum íslensku 

þjóðarinnar, með vélvæðingunni á tuttugustu öld, setti mark sitt á þróun mennta- og 

uppeldismála hér á landi, enda umbreyttist samfélagið úr rótgrónu bændasamfélagi yfir í ört 

vaxandi þéttbýliskjarna á skömmum tíma. Fólk flykktist úr sveitum landsins „á mölina“ í leit 

að atvinnu og betri lífskjörum. „Þó hagur samfélagsins hefði vænkast, þá hélt aðlögun 

samfélagsins ekki í við þróunina í þéttbýlinu og áður óþekkt samfélagsvandamál skutu upp 

kollinum“ (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 293). Stórfjölskyldan, sem einkenndist af nánum 

samskiptum og samvinnu mismunandi kynslóða við uppeldi og bústörf var hverfandi 

fjölskylduform og börn gættu sér yngri barna á meðan eldri kynslóðirnar unnu myrkranna á 

milli. Gatan varð leikvöllur þeirra því byggingar þrengdu æ meira að leiksvæðum þeirra á 

grundum og í fjörum. Börn sem áður höfðu búið við frelsi og öryggi í sveitum landsins voru 

orðin afgangsstærð í margbrotnu atvinnuumhverfi þéttbýlisins. Mörgum foreldrum fannst 

börn sín fara á mis við hin nánu tengsl við náttúruna sem þeir sjálfir höfðu notið á 

uppvaxtarárum sínum í bændasamfélaginu. Smám saman fjölgaði þeim röddum í samfélaginu 

sem sögðu það ekki nóg að hafa tækni, líflegt atvinnulíf og byggingar, það yrði að fara huga 

að innviðum samfélagsins og uppvaxtarskilyrðum barna (1976, bls. 13; Loftur Guttormsson, 

2008, bls. 293-295). 

 Áherslan á úrræði í daggæslumálum varð mýkri áherslum yfirsterkari lengi vel en 

hversu mótsagnarkennt sem það kann að virðast, má segja að gæslusjónarmiðið hafi verið 

þróuninni til framdráttar og trafala í senn. Umræðan flýtti sannarlega fyrir framkvæmdum og 

framþróun í málefnum barna en gæslusjónarmiðið og vanþekking á þroska og 

menntunarmöguleikum barna undir grunnskólaaldri tafði fyrir almennri viðurkenningu á 

faglegu skólastarfi leikskóla og menntun leikskólakennara. Sú vanþekking endurspeglast í 

þeim langa tíma sem leið frá því að fyrsti leikvöllurinn var tekinn í notkun árið 1915, þar til 

fyrstu lög um leikskóla voru sett árið 1973 (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 114- 117; 

Sumargjöf, 1976, bls. 5-25). 
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 Raddir kvenna og áherslur þeirra fengu síður meðbyr á tímum karllægra og veraldlegra 

gilda, um það vitna sögulegar staðreyndir. Hundrað ár liðu frá því að Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

lagði fyrst Íslendinga fram tillögu um stofnun gæslu- og uppeldisstofnunar fyrir smábörn árið 

1894, (Sumargjöf , 1976, bls. 5-10), þar til leikskólinn var loks viðurkenndur sem fyrsta 

skólastigið árið 1994 (Aðalnámskrá leikskóla,1999, bls. 7). Áherslan var á skyldufræðslu og 

þróun barnaskóla; 1880 voru lög um heimafræðslu barna í skrift og reikningi samþykkt á 

Alþingi og árið 1907 voru þar samþykkt lög um skólaskyldu allra barna (Loftur Guttormsson, 

2008, bls. 75-84). Skriður komst loks á þróun uppeldis- og velferðarmála barna undir 

skólaskyldualdri við stofnun Barnavinafélagsins Sumargjafar árið 1924. Félagið stóð fyrir 

rekstri fjölda vöggustofa, dagheimila, leikvalla, gæsluvalla, skóladagheimila og síðar 

leikskóla í samvinnu við bæjaryfirvöld. Stofnun Uppeldisskóla Sumargjafar árið 1946 var 

fyrsti áfangasigurinn í menntun leikskólakennara, fyrsta skrefið í átt til þess að hefja menntun 

þeirra til vegs og virðingar til jafns við kennara annarra skólastiga (Sumargjöf, 1976, bls. 14–

26). 

2.1 Þróun hugmynda 

Margar og mismunandi hugmyndir um uppeldis- og menntamál voru í gangi á mótunartíma 

skóla- og uppeldismála hér á landi. Ýmsir fagmenn og umbótasinnar fóru utan til 

háskólanáms og til að kynna sér uppeldisstefnur og hugmyndir. Má þar helsta nefna þrjá 

einstaklinga: Guðmund Finnbogason, Steingrím Arason og Valborgu Sigurðardóttur. 

 Guðmundur Finnbogason (1873–1944) var heimspekingur, kennari og fræðingur í 

hagnýtri sálfræði sem lagði grunninn að fræðslulögunum 1907 í riti sínu Lýðmenntun: 

Hugleiðingar og tillögur, sem kom út árið 1903. Þar gerði hann grein fyrir rannsóknum sínum 

á skólamálum á hinum Norðurlöndunum sem hann vann fyrir íslensk yfirvöld, einkum í 

Danmörku þar sem hann var menntaður. Í henni setti hann fram heildstæða menntastefnu sem 

tók jafnt til markmiða, inntaks og aðferða með áherslu á eflingu líkama og sálar, möguleika 

einstaklinga til þroska og þeirrar trúar hans „að aukin menntun fólksins gagnist þjóðfélaginu í 

heild“. Hann vildi skóla fyrir alla og sagði: „Bætið sálir mannanna, þá batnar heimurinn.“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1994 ; Loftur Guttormsson, 2008, bls. 80). 

 Þau Steingrímur Arason (1879-1951), kennari og fyrsti formaður Sumargjafar, og 

Valborg Sigurðardóttir, skólastjóri Uppeldisskóla Sumargjafar frá upphafi, síðar 

Fóstruskólans, voru eins og Guðmundur, einbeitt í vilja sínum til að bæta menntun og 

andlegan og líkamlegan aðbúnað barna hér á landi. Þau lögðu bæði stund á nám í 

Bandaríkjunum, hún í uppeldis- og sálarfræðum til meistaragráðu í Smith College í 
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Massachussetts, á árunum 1942–1946; hann í uppeldis- og menntunarfræðum við Teachers 

College í Columbia- háskólanum í New York, á árunum 1915-1920 (Kristín Indriðadóttir, 

1995, bls. 12-13; Sumargjöf, 1976, bls. 14-26). 

 Vestanhafs kynntust þau hinum barn- og reynslumiðuðu hugmyndum umbótasinnans 

John Dewey sem var einn áhrifamesti hugmyndasmiður umbótauppeldisfræðinnar og einn af 

helstu frumkvöðlum verkhyggju (e. pragmatism). Grundvallarmarkmið umbótahugsjónar hans 

var að skapa skóla fyrir alla. Steingrímur fékk hugmyndir sínar frá fyrstu hendi því hann naut 

leiðsagnar Dewey sjálfs og Edward Lee Thorndike, föður menntunarsálfræðinnar (e. 

educational psychology), sem báðir kenndu þá við skólann. Einnig kynntust þau þar 

mannúðlegum hugmyndum hinna skosku McMillan systra um útiskóla (e. Nursery school) 

sem voru settir á stofn til að hlúa að líkamlegri og andlegri heilsu barna í stórborgum; gefa 

þeim tækifæri til þess að leika sér og þroskast í heilnæmu og þroskandi umhverfi í tengslum 

við náttúruna (Kristín Indriðadóttir, 1995, bls. 12-17; Myhre, 2001, bls. 170–172; Valborg 

Sigurðardóttir, 1999 bls. 91–105).  

 Steingrímur og Valborg kynntust einnig hugmyndum hins „rómantíska“ Fröbel sem er 

þekktur sem stofnandi leikskóla (Kindergarten) í þeirri mynd sem við þekkjum hann. Fröbel 

starfaði samkvæmt hugmyndum Pestalozzi um nauðsyn tengsla barna við náttúruna, að yrkja 

jörðina og rækta; svo og hugmyndum Rudolf Steiner sem stofnaði fyrsta Waldorfskólann í 

Stuttgart (1919), sem taldi listir, tónlist og handmennt jafn mikilvægar námsgreinar og lestur, 

ritun og reikning og sagði að þar væri grunnurinn lagður að velferð manneskjunnar, hver skóli 

ætti að bjóða börnum upp á viðfangsefni fyrir hendur, hjarta og huga (Myhre, 2001, bls. 104–

109). 

 Valborg vann mikið brautryðjendastarf og er hún án efa sú manneskja sem á hvað 

mestan heiður af uppbyggingu leikskóla og menntunar leikskólakennara hér á landi, að öðrum 

ólöstuðum. Aðaláherslan hafði verið á líkamlegar þarfir barna en lítil þekking og skilningur 

var á gildi þroskandi leikfanga og sjálfsprottnum leik barna. Valborg hafði þá skoðun að 

nauðsynlegt væri að hlúa að og efla þroska barnsins sem heild, leyfa barninu að njóta bernsku 

sinnar í leik og starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Valborg skrifaði greinar í tímarit auk þess 

sem hún skrifaði fjölda bóka; t.d. bækurnar: Leikur og leikuppeldi, Leikur og leikgleði og 

Starfshættir á leikskólum og dagheimilum. 

 Valborg og Steingrímur voru líkt og Guðmundur öflugir pennar og skrifuðu fjölda 

greina og bóka um hugðarefni sín. Ein þekktasta grein Steingríms, Stjórnbylting á 

skólasviðinu, birtist í Andvara árið 1919 og ein þekktasta kennslubók hans er lestrarbókin 

Ungi litli. Hann var ötull baráttumaður fyrir smábarnakennslu og lagði grunn að þeim 
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aðferðum sem mest hafa verið notaðar við kennslu yngri barna hér á landi. Hann var 

talsmaður óþvingaðra kennsluaðferða, andvígur hinum gamla námsgreinaskóla og taldi 

skólann eðlilegan hluta af lífinu (Kristín Indriðadóttir, 1995, bls. 28-29).   

 Með tímanum hefur skólakerfið þróast frá stofnanavæðingu og sérskólum yfir í 

hugmyndir um skóla fyrir alla, „skóla án aðgreiningar“.  (Gretar L. Marinóson, 2007; Jón 

Torfi Jónasson, 2008, bls. 272-289) 

2.2 Sagan og nútímavæðingin  

Grein Baldurs Kristjánssonar, Börn í skugga nútímavæðingar (2006), fjallar um niðurstöður 

Basun - rannsóknarinnar, sem er samanburðarrannsókn á áhrifum nútímavæðingar á börn og 

mikilvægi þess að fræðin skoði þróun samfélagsmála í sögulegu ljósi. Markmið 

rannsóknarinnar var að afla vitneskju um aðbúnað og hversdagslíf ungra barna og barnafólks 

á Norðurlöndunum á 9. áratugnum. Henni var ætlað að varpa ljósi á þau uppeldisskilyrði 

barna í borg „sem endurspegluðu samfélagsþróunina og nútímavæðinguna“ og grafast fyrir 

um „viðhorf sem yfirleitt hafa allt aðra og lengri spennivídd, en staðlaðar símakannanir ná 

yfir í dag. Niðurstöður hennar voru einskonar samtímaspegill um samskiptamynstur, siðvenjur 

hversdagslífs og inntak samskipta barna við foreldra, systkini, fullorðna og önnur börn 

(Baldur Kristjánsson, 2006, [bls. vantar]). 

 Nútímavæðing er samkvæmt Baldri, víðtækt hatthugtak yfir þróun menningar og 

samfélags á löngum tíma sem nær yfir veraldlega og andlega þætti mannlífsins, hér og í 

alþjóðasamfélagi. Því þrátt fyrir ólíka menningu eftir heimshlutum hefur þróunin í heiminum 

leitt til þess að bilið milli flestra samfélaga hefur minnkað á margan hátt. Íslenskt samfélag 

hefur þróast frá sjálfsþurftarbúskap, sveitamenningu yfir í háþróað samfélag þjónustu, tækni 

og menntunar. Stórfjölskyldan sem einkenndi, íslenskt samfélag hér áður fyrr heyrir nú til 

undantekninga. Samfélög eru orðin einsleitari því landamæri og skil á milli svæða og bæja eru 

ekki lengur eins greinileg og þau voru. Fólk kennir sig síður við heimahaga, það flæðir á milli 

bæja, landshluta og heimshluta þar sem atvinna er næg og hagsæld. Nútímasamfélög snúast 

um skipulag, hagkerfi, menntun, þjónustu, réttindi og skyldur í heimafyrir og í 

alþjóðasamfélagi (Baldur Kristjánsson, 2006, [bls. vantar]).  

 Hann telur fræðin þurfa að gera ráð fyrir áhrifum sögunnar á samtímann og nútímaleg 

uppvaxtarskilyrði m.a. vegna þess hve seint og hratt lifnaðarhættir komust hér í nútímalegt 

horf. Þannig telur hann fræðin og skólastarf verða að taka mið af „menningarlegri mishröðun“ 

því efnislegir þættir menningar breytast hraðar en huglægir þættir eins og siðir, lífsskilningur 

og viðhorf til barna. Mikilvægt sé að afla þekkingar og skilnings á aðstæðum ungra barna og 
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barnafólks þar sem gengið er út frá forsendum þeirra og aðstæðum; vegna þeirra öru 

samfélagsbreytinga sem ríða yfir og gera að verkum að „við, hinir fullorðnu, þekkjum okkur 

ekki nema að litlu leyti í reynsluheimi barna nútímans. Ein afleiðing þessa er að í fyrsta skipti 

í sögunni búa mörg börn yfir meiri reynslu og þekkingu á ýmsum sviðum en foreldrar þeirra 

og kennarar“ (Baldur Kristjánsson, 2006, [bls. vantar]).   

 Í greininni skoðar Baldur íslenska hluta rannsóknarinnar og bendir m.a. á mikilvægi 

hennar sem framlags til þróunar á menntun barna til framtíðar, því niðurstöðurnar „draga upp 

heildstæða og skipulega mynd af viðhorfum til barna og helstu áhrifaþáttum á þroska barna“ 

(Baldur Kristjánsson, 2006, [bls.vantar]). Vísar hann þar til vistfræðikenningar Urie 

Bronfenbrenner um umhverfisáhrif á þroska og þróun einstaklinga. Í þeirri kenningu er 

umhverfi barna greint niður í mismunandi  nær- og fjærkerfi, sem hafa gagnvirk áhrif hvert á 

annað; barn, fjölskylda, skóli, stjórnkerfi og svo framvegis (Baldur Kristjánsson, 2006). Hér 

er bent á að vistfræðikenning Bronfenbrenner er ein af stoðkenningum hugmyndafræði Loris 

Malaguzzi um leikskólastarf í anda Reggio Emilia. 

2.3 Samantekt 

Með tímanum hefur skólakerfið þróast frá stofnanavæðingu og sérskólum yfir í hugmyndir 

um skóla fyrir alla, „skóla án aðgreiningar“. Þrátt fyrir mikilvægt inntak þeirra hugmynda sem 

þremenningarnir stóðu fyrir, voru þær ögrun við ríkjandi viðhorf samfélagsins á þeim tíma 

þegar vinnan göfgaði manninn, menntun kennara var takmörkuð og atvinnuþátttaka barna var 

viðurkennd og talin nauðsynleg samfélaginu. Veraldleg gildi atvinnumarkaðarins höfðu áhrif 

á stefnu yfirvalda og umræðuna sem litaðist af skorti á vinnuafli og aukinni áherslu á jafnrétti 

kynjanna.  

 Uppeldissagan og skólaþróunin hér á landi er saga stöðugra umbóta, framsýni sem 

getið hefur af sér það menntakerfi sem við búum við í dag. Gamlar og nýjar áherslur á 

gömlum grunni, sem eru nú eins og þá, hluti af þróun og lifandi námskrárgerð sem aðlagast 

breyttu samfélagi samtímans og kristallast í almennum hluta hinar nýju Aðalnámskrá leik-, 

grunn-, og framhaldsskóla. Skólakerfið og kennarar verða að hafa aðlögunarhæfni. Kúnst 

kennarastarfsins er að laga viðhorf sín, hugsun sína, kennsluhætti og aðferðir, að samtímanum 

hverju sinni og nýta umhverfið og söguna til útvíkkunar áherslna á merkingarbæran hátt; í 

nútímasamfélagi fjölbreyttrar menningar og markaðslögmála, þar sem landamæri eru ekki 

eins greinanleg og áður. 
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3 Kenningar um nám og þroska barna 

Kenningar fræðimannanna Piaget og Vygotsky um þroska, nám og uppbyggingu þekkingar og 

hugmyndir Dewey og Bruner um að nám skuli byggja á reynslu, tilheyra hughyggju.  

3.1 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896–1980) var svissneskur barnasálfræðingur sem rannsakaði vitsmunaþroska 

barna. Kenningar hans byggja í grófum dráttum á því að börn öðlist þekkingu af samskiptum 

og umhverfi og smátt og smátt verði mynd þeirra af umheiminum flóknari. Hann lagði mikla 

áherslu á leikinn sem þroskaleið og á mikilvægi örvandi umhverfis í þróun og þroska. 

Þekktastur er hann fyrir skilgreiningu sína á vitsmunaþroska barna, sem hann skipti niður í 

fjögur mismunandi þrep sem barn fer kerfisbundið í gegnum, en hér verður aðeins gerð grein 

fyrir fyrstu tveimur stigunum sem ná yfir börn á leikskólaaldri. Eitt stig leiðir af öðru og eiga 

börn samkvæmt kenningunni ekki að geta farið af einu stigi upp á það næsta nema hafa náð 

tökum á þeirri hæfni og færni sem neðra stigið felur í sér (Santrock, 2008, bls. 43–44; 

Charlesworth og Lind, 2007, bls. 13–15). 

 Skynhreyfistig: Varir frá fæðingu fram til tveggja ára aldurs, er þegar börn finna, læra 

á umhverfi sitt í gegn um skynfærin; snertingu, bragðskyn, sjón, heyrn, lyktarskyn og 

hreyfigetu. Á þessu stigi snýst tilvera barna um könnun á umhverfinu og því er nauðsynlegt 

að þeim séu gefin fjölbreytt tækifæri til þess að læra að svala forvitni sinni, fikta sig áfram. Í 

könnunarferlinu lærir barnið og uppgötvar heilmikið, það tekur inn upplýsingar og lagar þær 

(e. assimilation) að fyrri reynslu eða skilningi. Undir lok þessa skeiðs hafa börn öðlast 

skilning á hlutfesti (e. object permanence), að hlutur sé enn þá til þótt hann sjáist ekki í 

augnablikinu. Þau líka hafa þróað með sér hlutþekkingu (e. object recognition), um hluti eins 

og t.d. form, liti og stærð. Upp að tveggja ára aldri eru börn að byrja að nota táknræna hugsun 

(e. representational thought). Þau geta byrjað að hugsa um hluti og velta þeim fyrir sér án þess 

að byggja einungis á skynrænum skilaboðum (Santrock, 2008, bls. 43–44; Charlesworth og 

Lind, 2007, bls. 13–15).  

 Annað skeið í stigskiptingu þroska samkvæmt Piaget heitir foraðgerðastig sem varir 

frá aldrinum tveggja ára til sjö ára aldurs. Á þessu stigi eykst málfærni og málskilningur barna 

til muna og nýtist þeim betur við að tjá þekkingu og hugsun. Þau byrja að nota ýmis hugtök 

tengd ákveðnum fyrirbærum stærðum, þyngd og lögun til dæmis. Leikur er mjög mikilvægur 

á þessu stigi því að í gegnum hann þróa börn með sér grunnskilning á táknrænum hlutum í 

umhverfinu, eins og t.d. athöfnum, tölustöfum, bókstöfum og skrifuðum orðum. Piaget telur 
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táknræna hugsun barna vera mjög sýnilega á þessum aldri og birtast m.a. í hlutverka- og 

þykjustuleikjum þeirra. (Charlesworth og Lind, 2007, bls. 13–15).  

 Formfesti (e.centration) er dæmi um aðra mikilvæga þróun í vitsmunaþroska barna á 

þessu þroskaskeiði. Hlutir geta breyst í form og mynstur en yngri börn geta einnig tengt þá 

við númer. Sem dæmi um þetta má nefna leirkúlu sem er hnoðuð og myndar slöngu; börn á 

foraðgerðastigi munu halda því fram að slangan hafi meira magn af leir en kúlan. Ástæðan 

fyrir þessu er sú að þau skortir þroska og hæfni til huglægar varðveislu, (e. conservation), 

hæfni til þess að geta varðveitt upphaflega formið í huganum og umsnúið (e. reversibility) 

því. Þau geta þar af leiðandi ekki borið formin saman (Santrock, 2008, bls. 249-250). Á 

foraðgerðastigi eru börn einnig að vinna með forvarðveislu hugsunar eins og að telja, finna 

samstæður, para saman og greina mismunandi form og bera saman hluti. Þau eru einnig að 

þróa með sér hæfni til þess að raða, setja hluti í rökrétta röð, t.d. frá dökku upp í ljóst og frá 

mjóu yfir í feitt og rökrétta hópa eftir ákveðinni greiningu eins og litum, formum, stærðum og 

tilgangi (Charlesworth og Lind, 2007, bls. 13–15). 

 Skema er lykilhugtak í kenningum Piagets og snýst það um hvernig börn tileinka sér 

þekkingu og raða henni inn í minni sitt sem skema, sem tilgreint er sem myndbrot af þekkingu 

sem sífellt er verið að uppfæra og bæta við, bera saman við og aðlaga fyrri skemum. Piaget 

taldi þekkingu barna vera bundna aldri þeirra og þroskastigi og var gagnrýndur fyrir þá 

einstrengingslegu skoðun sína, auk þess þótti hann gefa einstaklingsmun og félagslegum 

áhrifum á vitsmunaþroska of lítinn gaum og vanmeta þroskamöguleika vitsmuna hjá ungum 

börnum (Mooney, 2000, bls. 60–75). 

 Kamii, nemi Piagets, segir mikilvægt að börn fái tækifæri til þess að umgangast önnur 

börn, fá úrtás fyrir forvitni og að þeim séu gefin tækifæri til þess að fá svör við spurningum 

sínum og tjá sig um uppgötvanir sínar og upplifanir. Það er því mikilvægt að aldursmiðun í 

skólastarfi verði ekki hamlandi fyrir börnin, að leyfa þeim að fara hærra í hugsun sinni (Kamii 

í Charlesworth og Lind, 2007, bls. 15).  

3.2 Lev Vygotsky  

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur sem hafði mikinn áhuga á 

þróun og þroska vitsmuna hjá börnum, einkum í félagslegu samhengi. Hann rannsakaði meðal 

annars leik barna í tengslum við nám og taldi hvöt barna til leikja vera tilfinningalega, lagði 

m.a. ríka áherslu á mikilvægi hins sjálfsprottna leiks; að í leik læri barnið að gera sér grein 

fyrir eigin athöfnum og merkingu annarra hluta. Einnig sagði hann leikinn vera uppsprettu 
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alhliða þroska barna og að þróun/þroski barna yrði ekki aðskilin frá þörfum þeirra, 

tilhneigingum og hvötum til athafna  (Vygotsky, 1978, bls. 100–104).  

 Sérstaða kenninga Vygotsky er fólgin í áherslu hans á að vitþroski barna eigi sér fyrst 

og fremst stað í félags- og menningarlegu samhengi, í samskiptum við foreldra, kennara eða 

aðra sér reyndari og þroskaðri einstaklinga. Hann telur að þroskaðir félagar séu mikilvægir til 

þess að kynna barninu nýjar hugmyndir og styðja við nám þess. Þannig tilheyra hugmyndir 

hans félagslegri hugsmíðahyggju; vitneskja og þroski eru byggð upp í félagslegum 

samskiptum (Santrock, 2008, bls. 250–255). Vygotsky telur nýja möguleika til náms opnast í 

ímyndunarleikjum barna, að í leik hegði barnið sér ávallt eins og það sé eldra en það er og 

geti tekist á við aðstæður sem það ræður ekki við án hjálpar í raunveruleikanum og sé því 

svæði hins mögulegs þroska. Vygotsky taldi hinn fullorðna þurfa að þekkja leik barna og vita 

hvenær hægt væri að grípa inn í til að stuðla að aukinni færni (Hendrick og Weissman, 2007, 

bls. 314; Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 63–64). 

 Ólíkt Piaget gerði Vygotsky ráð fyrir þeim menningarlegu þáttum sem hann taldi hafa 

áhrif á vitþroska, eins og tungumál, trú og gildi, sem eru mismunandi milli menningarheima 

(Santrock, 2008, bls. 253-254). Hann lagði áherslu á þátt samskipta við annað fólk í námi 

barna, að börn lærðu ekki eingöngu af reynslu sinni af veraldlegu umhverfi heldur einnig af 

samskiptum sínum við aðra. Hann beindi athygli manna að mikilvægi þess að orða hlutina við 

börn og ræða þau því tungumálið væri lykilþáttur í námi og vitþroska barna (Vygotsky, 1978, 

bls. 107–109)  

 Í kenningu sinni telur Vygotsky m.a. að menn hafi fundið upp tæki og tól til þess að 

gera þeim kleift að hafa áhrif á umhverfi sitt og til að aðstoða þá við að stjórna því. 

Umhverfið hefur mikil áhrif á nám barna, á hvað þau læra og hvernig þau smíða þekkingu 

sína af reynslu sinni og „samskiptum“ við umhverfið. Þau bíða ekki eftir að fá kennslu, þau 

hefjast handa strax, knúin áfram af áhugahvöt og forvitni og hann taldi að margar af þeim 

mikilvægu könnunum og tilraunum sem börn gera (e. Explorer) ættu sér stað í samskiptum 

við þroskaðri einstaklinga óháð aldri (Santrock, 2008, bls. 253–258). 

 Hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development) „ZPD“ ná yfir möguleika barna til að læra, af sér hæfari einstaklingum, þá 

færni og möguleika sem liggja á milli þess sem einstaklingar skilja og þess sem þeir geta lært 

að skilja með stuðningi eldri eða þroskaðri manneskju. Hann taldi hlutverk kennara í námi og 

þroska barna lykilatriði og að þeim bæri að sjá börnum fyrir ögrandi verkefnum sem lægju 

innan svæðis mögulegs þroska og fylgja þeim eftir með viðeigandi leiðbeiningum og 

stuðningi án þess þó að viðhafa beina fræðslu eða grípa fram fyrir hendur þeirra. Þannig eiga 
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góðir kennarar að vera leiðbeinandi fremur en fræðandi og vera meðvitaðir og næmir fyrir 

skilningi, kunnáttu og þroskastöðu hvers einstaklings í barnahópnum. Það taldi hann aðeins 

mögulegt með því að kennarar legðu sig fram um að kynnast börnunum og vinna út frá 

áhugahvöt þeirra með því að tengja verkefni við þekkingar- og reynsluheim þeirra; byggja svo 

frekari þekkingu ofan á þá fyrri. Með öðrum orðum, freista þess að hífa þekkingu þeirra upp á 

við með ögrandi aðstæðum, umhverfi, verkefnum og leiðbeiningu (e. leading activity). 

Vygotsky tengdi vitþroskann ekki þrepum og aldri eins og Piaget, heldur viðurkenndi ákveðin 

næmisskeið eða tímabil þar sem ákveðnir þættir væru ríkjandi, eins og t.d. leikurinn á fyrstu 

árum barna (Vygotsky, 1978, bls. 84–90; Santrock, 2008, bls. 253–258). 

 Vygotsky entist ekki ævin til þess að vinna frekar að kenningum sínum og 

rannsóknum því hann lést langt fyrir aldur fram en hugmyndir hans hafa lifað áfram og haft 

mikil áhrif á kennsluhætti í skólum og hvernig litið er á nám og þroska barna út frá 

samskiptum þeirra við foreldra og kennara. Bredekamp og Rosengrant (1992) byggja á 

hugmyndum Piaget og Vygotsky í kenningu  sinni um það hvernig ung börn læra og þessi 

kenning hefur áhrif á hvernig t.d. vísindi og stærðfræði eru kennd í leikskólum í dag. Þeir 

skilgreindu skilning barna í fjögur þrep sem endurtækju sig. Fyrsta þrepið er meðvitund (e. 

awareness), um almenna þekkingu á hlutum, fólki, atburðum og hugmyndir út frá eigin 

reynslu. Annað þrepið fjallar um könnunarleiki og smiðjuhyggju; (e. exploration), að byggja á 

eigin upplifun/skilningi í gegnum skynfæri, þekkingu á hlutum, fólki, atburðum og 

hugmyndum. Þriðja þrepið fjallar um fyrirspurnir/rannsóknir (e. inquiry), að bera eigin 

þekkingu saman við menningarlega þekkingu og búa til alhæfingu eins og fullorðna fólkið. 

Fjórða þrepið fjallar um nýtingu og notagildi þekkingar (e. utilization), börn/nemendur geta 

yfirfært og notað eigin þekkingu í nýjum aðstæðum og  umhverfi (Charlesworth og Lind, 

2007, bls. 17). 

3.3 John Dewey 

John Dewey (1859-1951) var bandarískur heimspekingur, kennari og menntafrömuður, sem 

kom fram með hugmyndir sínar og kenningar á tímum iðnvæðingar og mikilla 

samfélagsbreytinga í Bandaríkjunum. Hann starfaði lengi við háskólann í Chicago og stofnaði  

þar tilraunaskóla árið (1896),  „The Laboratory School“. Dewey er eitt af þekktustu nöfnum 

uppeldissögunnar enda hafa uppeldishugmyndir hans hafa notið mikilla vinsælda um allan 

heim og haft mikil áhrif á þróun skóla, leikskóla og uppeldismála. Margir leikskólar og skólar 

hafa verið stofnaðir í anda tilraunaskóla hans. Hugmyndir Dewey vöktu mikla athygli þar sem 

þær voru á skjön við ríkjandi skólakerfi sem einkenndist af áherslum á námsgreinar, 
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utanbókarlærdóm og yfirvald kennara yfir nemendum. Hann vildi gera skólana lýðræðislegri, 

vekja ábyrgðartilfinningu og áhuga barna á eigin námi með því að virkja þau í fjölbreyttum 

verkefnum og rannsóknum. Hann vildi setja börnin sjálf í brennidepil og færa skólana nær 

samfélaginu; að skólarnir yrðu að þróast í takt við breytt samfélag og breyttar þarfir (Myhre, 

2001, bls. 170–175).  

 Dewey var mótfallinn valdboðum kennara og áherslum á „páfagaukalærdóm“. Hann 

vildi heldur höfða til ábyrgðar og áhuga barna, með því að leyfa þeim að finna hvernig námið 

í skólanum nýttist þeim utan skóla og öfugt. Hann taldi reynslu og rannsóknir árangursríkustu 

leið barna til náms, enda felst sá boðskapur í einkunnaroðum þeim sem hann er þekktastur 

fyrir: „learning by doing“. Samvinnunám var honum hugðarefni, að börn uppgötvi sjálf stig af 

stigi og læri að greina í sundur orsök og afleiðingu með athugunum og upplifunum. Fyrst í 

stað er hugsun barna einskorðuð við hlutbundna reynslu og þessi reynsla er grunnur að 

vitrænni hugsun. Verkefni þurfa að vera í samræmi við reynsluheim barnsins og áhugi á námi 

á að koma innan frá því sjálfu. Umhverfið þarf því að höfða til vitrænnar hugsunar og virkni 

einstaklinga. Börn eiga að fást við raunveruleg vandamál, finna sjálfstæðar lausnir og nota 

sjálfstæða hugsun við leik og störf . Kennari þarf að vera tilbúinn til þess að nota þekkingu 

sína og áhuga til að aðstoða börn við að skilja nánasta umhverfi sitt (Mooney, 2000, bls. 10). 

  Dewey lagði ríka áherslu á lýðræði og sagði það hlutverk kennara að leiða börn í 

gegnum það sem verið væri að skoða og vekja áhuga þeirra á ýmsu í umhverfinu um leið, 

nýta þannig áhugann sem afl til þess að knýja verkefni áfram. Börnin átti raunverulega að 

langa til að læra meira, hafa áhuga á að vaxa og þroskast og afla sér meiri þekkingar. Allt sem 

gera átti í skóla Deweys átti að vera vel skipulagt og markvisst og tilgangur verkefnanna 

augljós. Leikir í leikskóla Deweys áttu að tengjast heimilunum og börn bjuggu til verkfæri 

sem áttu að gagnast þeim í þess háttar leikjum (Jóhanna Einarsdóttir, 1997). 

 Dewey lagði ríka áherslu á mikilvægi leiksins í þróun þroska, líkt og Piaget og 

Vygotsky, fyrir honum var leikurinn  kennsluaðferð og fjölbreyttar upplifanir og verkefni leið 

barna til skilnings. Þannig taldi hann leikinn mikilvægan börnum til þess að máta sig í 

aðstæðum og að mynda sér hugmyndir og skilning á umhverfi sínu, leikur væri þeirra leið til 

að hugsa (Myhre, 2001, bls. 170–175). Rétt eins og Vygotsky lagði Dewey áherslu á þátt 

tungumáls og samskipta samhliða reynslu og rannsóknum. Í samtalinu og samskiptunum felst 

lærdómur og útvíkkun á upplifunum og skilningi. Hugmyndir Dewey eru mikilvægur liður í 

stoðkerfi menntunar í dag. Hann vildi sjá skóla taka mið af vannýttu séreðli barna sem hann 

greindi niður í fjórar ákveðnar hvatir og atferlishneigðir; félagshvöt, rannsóknarhvöt, 

sköpunarhvöt og listhvöt (fagurfræðileg) (Myhre, 2001, bls. 174). Hann kallaði skólann 
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„samfélagslíf á fósturstigi (an embryonic community life), sem er laus við grimmilega 

valdabaráttu samfélagsins en er uppeldis og menntastofnun með viðhorfamótun, vöxt og 

hagsæld einstaklinga og samfélags að markmiði (Myhre, 2001, bls. 173–174). 

3.4 Jerome Bruner 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner (1915) fjallaði einkum um einstaklinginn í 

menningarlegu samhengi, menningin mótar manninn. Bruner  skoðaði hlutina frá sjónarhóli 

menningarsálfræði (e. cultural psychology) og velti fyrir sér fyrirkomulagi hlutanna í skólum 

og spyr hvað búi að baki. Hann byggði hugmyndir sínar um spíralnámskrá m.a. á kenningum 

Piaget og Vygotsky. Hann deildi þeirri skoðun með Vygotsky að námskrá skóla þyrfti að 

byggja viðfangsefni sín á áherslum og gildum sem eru ríkjandi í samfélaginu og að 

uppbygging hennar og samsetning þyrfti að mynda eina heild. Kynna svo efnið fyrir 

börnunum á skýran hátt, víkka svo efnið út og flétta smáatriðin inn í jafnt og þétt. 

 Áherslur hans í bókinni The culture of education endurspeglast í orðum hans: „ Ef 

sálfræðin á að geta útskýrt gerð og eðli mannsins, verður hún að kanna og taka mið af flóknu 

samspili líffræðilegra- og menningarlegra þátta“ (Bruner, 1996: 184,[Þýðing , S.H.]).  

  Í samnefndri grein sinni í Netlu gagnrýnir Hafþór Guðjónsson, lektor við Háskóla 

Íslands, hugtakið „einstaklingsmiðað nám“, sem hefur verið mjög vinsælt í skólastarfi og 

umræðu undanfarin ár. Hann segir það vera misvísandi því skólafólki hætti til að heimfæra 

það með ólíkum hætti og útiloka m.a. áhrif menningar og umhverfis á nám og kennsluhætti 

kennara. Gagnrýni sína byggir hann m.a. á hugmyndum Bruner í bók hans, The Cultural 

Education, þar sem Bruner segir manninn fæðast inn í samfélag þar sem „ákveðnir talshættir 

og viðhorf ríkja“ sem hann drekkur í sig og móta gerðir hans, í samskiptum, háttum og 

athöfnum. „Meðal þess sem maðurinn drekkur í sig úr menningarheimi sínum eru hugmyndir 

um mannshugann (mind), hvernig aðrir hugsi og læri“ og móti hugsun okkar og hegðun 

gagnvart öðru fólki, til dæmis börnum. Vísar Hafþór þar í alþýðukenningar um framgang 

hugsunar annarra (Hafþór Guðjónsson, 2005, [bls.vantar]). 

 Menningarsálfræði sér manneskjuna sem hluta af menningunni, sem hefur líkt og 

umhverfið mótandi áhrif á tungutak og viðhorf fólks. Þannig eru kennarar, eins og aðrir, hluti 

af menningu sinni og samtíma. Menningin mótar hugsun þeirra og útvegar þeim orð og 

talshætti, t.d. um börn, hvað það merkir að vera barn, hvernig börn hugsa og hvernig þau læra: 

„Við erum öll börn okkar tíma.“ Þess vegna er brýnt að kennarar hugi að viðhorfum sínum og 

kennsluháttum og spyrji sjálfa sig hvaða augum þeir horfi á nemendur sína.  
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 Bruner (1996) tilgreinir fjögur mismunandi sjónarhorn á nám og hugsun (four 

dominant models of learners’ mind) sem gott er fyrir kennara að hafa í huga í kennslu og 

skólastarfi með börnum (Hafþór Guðjónsson, 2005, [bls. vantar]). Hugmyndir Bruner voru 

líkt og hjá Piaget gagnrýndar fyrir að hafa ekki gert ráð fyrir afstæði hlutanna. 

3.4.1 Barnið sem hermir  

Bruner (1996) fjallar um  hermun og sýnikennslu. Þeir yngri læra af þeim eldri, elsta 

„kennsluaðferð“ í heimi, sem er í raun óyrt og óútskýrt nám sem börn læra af menningu og 

mannlífi samtímans. Í því sambandi má nefna verkþekkingu kynslóðanna sem hefur borist á 

milli með þessum hætti frá upphafi byggðar, til dæmis í heyskap og ullarvinnu. Gert er ráð 

fyrir að börn læri til verka með því að taka vel eftir og gera eins og þeim er sýnt. Rétt eins og 

annað fólk, tileinka kennarar sér slíka sýn á börn og nota hana í kennslu, oftast ómeðvitað því 

það er greipt í menninguna og fólk hættir að sjá það. Við vitum þetta sjálf af eigin reynslu. 

Það virkar oft vel að láta sýna sér. Þegar við lærum á nýtt forrit finnst okkur gott að láta sýna 

okkur fyrst og gera síðan sjálf. En sú færni sem menn öðlast af því einu að „apa eftir“ getur 

orðið „apakennd“, að menn geri hlutina blint og án umhugsunar. Nemendur læra að reikna 

dæmi án þess að skilja hvað þeir eru að gera, læra að margfalda án þess að skilja að 

margföldun er í reynd endurtekin samlagning o.s.frv. Slík færni var ef til vill hentug í 

kyrrstöðusamfélögum fortíðarinnar þegar samfélagið stóð nánast í stað og menn komust upp 

með að gera hlutina eins, meðan ekkert breyttist. Nú er öldin aftur á móti önnur. Í dag skipta 

aðlögunarhæfni og sveigjanleiki í hugsun miklu máli. Of mikil áhersla á sýnikennslu og 

hermun  í skólastarfi getur haft neikvæð áhrif á börn; „slævt hugsun þeirra og ýtt undir 

óæskilega námshætti“ (Hafþór Guðjónsson, 2005).  

3.4.2 Barnið sem þekkingarþegi  

Barnið tekur á móti. Þetta sjónarhorn segir Bruner (1996) byggja á einhliða hlustun, 

kennarinn talar, barnið hlustar og skrifar. Hér talar hann um þekkingu í formi yrðinga 

„propositional knowledge“ á borð við: „Rétt horn er 90 gráður.“ Hlutverk kennarans er að 

fræða og fylla börn fróðleik og það er hlutverk nemandans að „taka við“ kenningum, reglum, 

lögmálum og staðreyndum. Nemendur í grunn- og menntaskólum voru, og eru jafnvel enn, 

flokkaðir á þessum grundvelli, út frá gamaldags áherslum á próf. Kennarar vilja sjá 

einstaklinga þroskast, eflast í hugsun, dýpka skilning sinn á sjálfum sér og umhverfi sínu, en 

þeir þættir eru illmælanlegir og hafa hingað til haft sömu tilhneigingu og „nýju fötin 

keisarans“ í aðalnámskrám og skólanámskrám, þ.e. eru illgreinanleg í raun og veru. Bruner 
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segir kennsluna þannig markast af viðhorfum þess sem kennir, hvaða sýn hann hefur á 

þekkingu og hvaða hugmyndum hann hefur um einstaklinga/börn. Hættan í slíku 

yfirfærslusjónarmiði er að það gerir hlutverk einstaklinga/nemenda lítilmótlegt, er hamlandi 

og útilokar virkni þeirra og hugsmíð, er meira einræða en samræða (Hafþór Guðjónsson, 

2005).  

3.4.3 Barnið sem hugsuður  

Skilgreining Bruner (1996) á barninu sem hugsuði, reynir á verklega þáttinn í kennslu, þar 

sem barnið er ekki óvirkur viðtakandi, heldur virkur þekkingarsmiður. Þannig felst kennsla í 

því að hjálpa barninu að skilja betur og dýpra, í víðara samhengi og skilningur ræktaður með 

umræðum og samvinnu. Kennsla, samkvæmt þessu sjónarmiði, er mikið notuð í 

náttúrufræðinámi á tveimur yngri stigum grunnskóla og gengur út á að virkja áhugahvöt 

einstaklinga og gefa þeim fjölbreytt tækifæri til rannsókna á hlutum og fyrirbærum. Þetta 

sjónarmið er vænlegt til árangurs í kennslu því það tekur mið af áhuga einstaklinga og gefur 

þeim tækfæri til þess að upplifa hluti og fyrirbæri og víkka út þekkingu sína í samræðum, 

vettvangsferðum og samvinnu.  

 Hafþór Guðjónsson bendir á að þrátt fyrir að kostir þessa sjónarmiðs séu kennurum 

augljósir þá aftri þeim margt við að fylgja áherslum þess eftir í kennslu og skólastarfi á öllum 

skólastigum. „Í upphafi skólagöngu eru börn almennt áhugasöm um náttúrufræði, en þegar á 

líður dofnar áhugi þeirra og þetta gerist yfirleitt á unglingastiginu, um svipað leyti og áherslan 

í skólastarfinu færist af nemendum yfir á námsgreinarnar. Um allan heim hafa menn nú af því 

talsverðar áhyggjur að ungt fólk verður í æ ríkari mæli fráhverft náttúrufræðum þegar líða 

tekur á skólagönguna“ (Hafþór Guðjónsson, 2005, [bls. vantar]), vegna þrýstings og vaxandi 

krafna um að komast yfir námsefnið og koma þekkingu til skila á ákveðnum tíma; yfirvöld 

knýja á um góðan námsárangur svo við komum vel út í samanburði við aðrar þjóðir, foreldrar 

einblína á einkunnir og útkomu samræmdra prófa með framtíðarmenntun barna sinna í huga. 

Minni áhersla á verklega þáttinn kemur svo niður á námsáhuga og ánægju og eykur hættu á 

skólaleiða, að nemendur upplifi námið sem þurran boðskap og „páfagaukalestur“ til prófs. 

„Þegar við setjum hlutina í orð, sjáum hugsanir okkar á blaði eða heyrum okkur sjálf tala, 

skýrast hlutirnir gjarnan fyrir okkur og við verðum líka meðvitaðri um þá (Hafþór 

Guðjónsson, 2005, [bls. vantar]).  

 Guðmundur Finnbogason kom auga á þetta fyrir um það bil hundrað árum og skrifaði 

þá í Lýðmenntun:  
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Fyrsta stig allrar fræðslu ... [er] að vekja hjá nemendunum svo skýrar hugmyndir sem frekast 

er unnt, láta þá sjálfa grannskoða hlutina ... byggja á því sem þeir hafa sjálfir reynt, heyrt, séð 

og þreifað á (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 65). 

3.4.4 Barnið sem arftaki hugmynda  

Bruner skoðar hér barnið í tengslum við uppsafnaða þekkingu kynslóðanna: 

„menningararfinn“. Samræðan er gulls ígildi en ekki má gleyma að huga að grunni þeirrar 

þekkingar sem menntun, menning og nútímasamfélag byggir á, t.d. Darwin og Newton. 

„Hugmyndir vísindanna eru verkfæri sem þurfa að berast milli kynslóða til að viðhalda 

verkmenntun þjóða og geta þar að auki hjálpað einstaklingum að skilja betur umhverfi sitt og 

sjálfa sig og ná fótfestu í nútímaþekkingarsamfélagi.“ (Hafþór Guðjónsson, 2005, [bls. 

vantar]). Að mati Bruners skiptir höfuðmáli að hjálpa nemendum að gera greinarmun á því 

sem þau vita og því sem er vitað svo þau geti umgengist menningararfinn af virðingu og 

tileinkað sér þá þekkingu sem hann felur í sér. Hafþór bendir á að almenn þekking barna og 

fullorðinna sé almennt takmörkuð og jafnvel bjöguð, að stórum hluta nemenda í grunn- og 

framhaldsskólum gangi illa að tileinka sér þessi vísindi í kjölfar minnkandi áherslu á 

verklegan þátt og áhugahvöt, Bruner telur nemendur vera fullfæra um að hugsa og taka 

afstöðu til hluta og tileinka sér hugmyndir vísindanna, sé þeim gefið færi á að upplifa og 

útlista sjónarmið sín og hugmyndir og með stuðningi allt frá unga aldri, enda hafa rannsóknir 

bent til þess að börn hafi þegar gert sér margvíslegar hugmyndir um fyrirbæri náttúrunnar við 

upphaf skólagöngu (Hafþór Guðjónsson, 2005; Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 65). 

Í grein sinni um þekkingarfræði og opinberar námskrár í tengslum við náttúruvísindalega 

þekkingu í námskrám fyrir skyldunám frá (1960-2000) fjalla Meyvant Þórólfsson og Gunnar 

E. Finnbogason m.a. um afstæði vísindalegrar þekkingar og hugsmíð. Þeir benda á 

niðurstöður fjölda rannsókna sem styðja það að kennarar verði að taka mið af félagslegu jafnt 

sem merkingarbæru samhengi. Í því samhengi vitna þeir í áherslur Vygotsky um tungumál og 

samskipti og Dewey um samfélagsleg áhrif (Gunnar E. Finnbogason og Meyvant Þórólfsson, 

2011, bls. 5).  

3.5 Samantekt 

 Hugmyndir og kenningar  John Dewey, Jean Piaget, Vygotsky og Bruner, voru 

mikilvægt framlag  til hug- og félagsvísinda. Þótt kenningar þeirra hafi um margt verið ólíkar, 

bættu þær hver aðra upp og víkkuðu sýn manna á þroska og þróun vitsmuna og náms hjá 

ungum börnum og mynduðu margar grunnstoðir í þeim þekkingargrunni sem nútímaskólastarf 

og skólaþróun byggist á. Með áherslum þeirra var ákveðinn samhljómur. Þeir deildu m.a. 
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þeirri skoðun að leggja bæri áherslu á virka þátttöku barna í eigin námi og skapa þeim 

fjölbreytt tækifæri til að rannsaka, upplifa og ræða með stuðningi með mið af fjölbreytni í 

umhverfi og tækifærum. Eins að leggja áherslu á leikinn, félagsleg samskipti og taka mið af 

fyrri reynslu og áhugahvöt barna í skólastarfi. Þegar rýnt er í hina nýju menntastefnu sem 

boðuð er í nýútkominni Aðalnámskrá leikskóla (2011) má glögglega greina áherslur þeirra og 

hugmyndir sem smella saman í samþættu skólastarfi eins og „legókubbar“ í vegg þekkingar í 

öruggu og námshvetjandi umhverfi leikskóla þar sem hugað er að hug, hjarta og hönd. 

3.6 Loris Malaguzzi og hugmyndafræði Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi (1920-1994) var uppeldislegur leiðtogi og hugmyndafræðingur 

leikskólastarfins í borginni Reggio Emilia á norður Ítalíu. Hann áleit hugmyndafræði eiga að 

vera lifandi og í eilífri þróun. Megininntak hugmynda hans var frá upphafi framfarir og 

uppfærsla á skólastarfi í takt við breyttar þarfir samfélagsins og vaxandi þekkingu á þroska og 

þróun mannsins. Hann var driffjöður leikskólastarfsins í Reggio Emilia og vildi meina að börn 

fæddust með hundrað mál en fullorðnir og samfélagið tækju frá þeim níutíu og níu. Malaguzzi 

var gagnrýninn á skólakerfið, „taldi að menning og skóli leituðust almennt við að skilja að 

líkama og huga, þar sem kennt væri að hugsa án líkama og framkvæma án hugsunar; að 

leikurinn og vinnan, veruleikinn og draumurinn, vísindin og hugmyndarflugið, hið innra og 

ytra væri gert að andstæðum“ (Moss, [án ártals]. Malaguzzi gagnrýndi vestræna menningu og 

skóla fyrir að afneita líkama og tilfinningum barnanna og upphefja kerfishugsun (Moss, [án 

ártals]). 

  Reggio Emilia hugmyndafræðin byggist á því helsta í hugmyndum og kenningum 

fræðimanna á borð við Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner og Bronfenbrenner. Malaguzzi leit á 

menntun sem „samfélagslegt ferli“ sem hann vildi tvinna saman við menningu og sameina 

vísindum, listum, hugmyndaflugi,  líkama og sál. Hann var andvígur utanbókarlærdómi og 

taldi alla raunverulega þekkingu persónulega og krefjast upplifunar, áhuga og virkrar 

hugsunar. Þannig taldi hann ekki sjálfgefið að börn læri það sem þeim er kennt heldur sé 

námið að stórum hluta afleiðing framkvæmda, rannsókna og íhugana; þau eru knúin áfram af 

forvitni og hæfileikum til þess að reyna að skilja umheiminn án þess að greina tilfinningar frá 

visku og vinnu frá leik. Hann var andvígur því sjónarmiði að börn væru sjálflæg og því að 

einblína aðeins á hugsun og sálfræðilega þætti, heldur lagði áherslu á virðingu, lýðræði og 

áhrif umhverfis og náttúru, einnig rétt einstaklinga til þess að vera viðurkenndir sem virkir 

þátttakendur í að skapa eigin sjálfsmynd, sjálfstæði og hæfni (Moss, [án ártals]). 
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 Malaguzzi taldi kennara í leikskólastarfi vera þrjá; kennarann, barnið sjálft og 

umhverfið. Virðing og staðblær voru honum mjög hugleikin, þeir fjölmörgu duldu þættir 

skólastarfsins sem hafa áhrif en Aðalnámskrá nær ekki yfir eins og: virðing fyrir sjálfum sér 

og öðrum, umhverfi og starf. Snyrtimennska, hófsemi, sköpunargleði og einlæg hlýja 

kristallast í staðblænum og hafa áhrif á árangur og líðan fólks í skólum og skólasamfélaginu. 

Þessar áherslur fara saman við hugmyndir John I. Goodlad um hina óbeinu námskrá sem felst 

staðblænum; í skilaboðum í námsumhverfinu sjálfu, hinu veraldlega og því huglæga sem 

skólanámskrá nær ekki yfir. Eins og t.d. í skipulagi, félagslegum samskiptum, viðbrögðum, 

áherslum, kennsluaðferðum og viðmóti sem einkenna skólaumhverfið m.a. (Hendrick og 

Weissman, 2007, bls. 58–59; Goodlad, 1984, bls. 197). 

 Í anda hugsmíðahyggjunnar vildi Malaguzzi fremur sjá kennara í hlutverki 

leiðbeinenda en fræðara, með áherslu á umhyggju, reynslu og vistfræðilega þætti og fleira. Í 

Reggio Emilia er ekki um eiginlegt „prógramm“ að ræða, leikskólastarfið fjallar frekar um 

viðhorf til barna og lífssýn, að grípa flæði og tækifæri á líðandi stund í hversdagslegum 

athöfnum, samskiptum og verkefnum í félagslegu og námshvetjandi umhverfi. Samskipti 

þroska hugsun þeirra í gegnum tungumál, hlustun og samskipti í anda félagslegrar 

smíðahyggju (Eckhoff og Spearman, 2009, bls. 12; Edwards, Gandini, og Forman, 1998, bls. 

239). 
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4 Aðalnámskrá (2011)  

Haustið 2011 kom út ný endurbætt Aðalnámskrá sem nær yfir fyrstu þrjú skólastigin: leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Hún byggir m.a. á lögum um leikskóla, nr. 90/2008; um 

grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og er ætlað það hlutverk 

að skapa samfellu og samstarf milli skólastiga og vísa ólíkum hagsmunaaðilum í 

skólasamfélaginu veginn hvað varðar stefnu, tilgang, hugmyndafræði og markmið 

leikskólastarfs; einkum gagnvart skólastjórum, kennurum og starfsfólki. Hún veitir heildarsýn 

um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. Námskráin skiptist niður í 

tvo meginhluta, sá fyrri er almennur og gildir fyrir öll skólastigin en sá síðari á við um fyrsta 

skólastigið, leikskólann (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 5–6). 

 Almenni hlutinn fjallar um hlutverk skóla á Íslandi og setur áherslur og viðmið um 

inntak og viðfangsefni skólastarfsins sem sett eru fram á mismunandi hátt eftir skólastigum; í 

leikskólanum er talað um námssvið, í grunnskólanum námsgreinar og í framhaldsskólanum 

námsáfanga; litið er á sviðin, greinarnar og áfangana sem „hjálpartæki til þess að stuðla að 

merkingarbæru námi og ná markmiðum skólastarfsins“. Lögð er áhersla á sveigjanleika og 

samfellu í skólastarfinu í inntaki og starfsháttum, einnig á hlutverk og fagmennsku skólastjóra 

og kennara auk mats á skólastarfi. Útfæra skal skólanámskrá hvers skóla út frá áherslum 

Aðalnámskrár viðkomandi skólastigs og í samræmi við stefnu sveitafélaga með mið af 

nemendahópum og faglegum áherslum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 5–22). 

4.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Áhersla Aðalnámskrár leikskóla lítur á Leik og nám sem ríkjandi námssvið í leikskólastarfi, 

enda felur það í sér grundvallarþætti í leikskólastarfi og er í senn leið og markmið. Leikur er 

börnum eðlislægur og er viðurkenndur sem meginnámsleið barna sem ýmist er frjáls og 

sjálfsprottinn eða settur fram með ákveðin markmið sem ná á fram. Nýja Aðalnámskráin fyrir 

leikskólastigið er um mjög margt ólík fyrirrennara sínum sem hefur verið í gildi síðan árið 

1999. Mestu breytingarnar felast m.a. í umturnun á skiptingu námssviða og þeirri samfellu 

sem sú nýja markar með sameiginlegum menntunar- og uppeldisáherslum skólastiga, sem 

markvisst er búið að stefna að síðan leikskólinn var viðurkenndur sem fyrsta skólastigið árið 

1999. Í gömlu námskránni voru námssviðin mun þrengri; hreyfing, málrækt, myndsköpun, 

tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag (Aðalnámskrá leikskóla,1999, bls. 19–27);  

en í þeirri nýju hafa þau verið brotin upp og byggja nú á „grunnþáttum menntunar“ sem er 

samkvæmt sameiginlegri skilgreiningu allra skólastiga; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst, sköpun. Þessir grunnþættir tengjast 
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meginsviðum þekkingar. Áhersla er á að samþætta námssviðin í fjölbreyttum verkefnum, í 

leik og í starfi. Ekki verður farið nánar út í hina gömlu Aðalnámskrá hér því sú nýja (2011) 

byggist á henni og þeirri þróun sem rakin hefur verið í kafla þrjú og þar af leiðandi liður í 

þróuninni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 9–11).  

 Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á traust og gott samstarf við foreldra og er 

hlutverk hennar að veita leikskólum og foreldrum faglega leiðbeiningu, ráðgjöf og 

upplýsingar. Kennarar og foreldrar eru samverkamenn í námi og uppeldi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls.9–11).  

 Á námssviðinu: Sköpun og menning er tekið tillit til áhrifa umhverfis á nám. Í 

áherslum þess er gert ráð fyrir því að nýta umhverfi, menningu og samfélag til útvíkkunar á 

áherslum og tengja skólastarfið og verkefnin „leik barna, lýðræði og skapandi starfi og 

þjóðmenningu“, kynna börnum t.d. bókmenntir, þulur, söngva og sögur. (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 30). Skapandi starf í leikskóla beinist að ferlinu sjálfu, gleðinni og þeirri 

frjálsu og fjölbreyttu tjáningu sem það felur í sér. Mikil áhersla er lögð á umhverfi, jafnt úti 

sem inni og skal það vera örvandi, bjóða upp á fjölbreytta skynjun og efnivið með 

mismunandi aðferðum og miðast við að vekja áhuga og gleði barnanna yfir eigin 

sköpunarkrafti. Í fjölbreyttri upplifun á menningu og listum, fá þau að taka virkan þátt í að 

móta menningu leikskólans með hátíðum, viðburðum og viðfangsefnum sem tengjast 

barnamenningu; þau eru virk í orði og athöfnum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30).   

 Námssviðið: Læsi og samskipti nær yfir læsi í víðara samhengi en áður: Lengi vel var 

læsi einungis tengt við einstaklinga og þá færni og kunnáttu sem þeir þurftu að öðlast til þess 

að geta fært hugsun sína yfir í letur og lesið ritmál. Mælanleiki á læsi einstaklinga var þá mjög 

dæmandi og útilokandi í senn, menn voru ýmist fluglæsir, treglæsir eða ólæsir. Skilgreining 

hinnar nýju Aðalnámskrár leikskóla er í takt við breytt viðhorf og skilning á merkingu læsis í 

nútímanum og viðurkennir það sem félagslegt fyrirbæri í málnotkun og merkingu orða sem 

háð er hefð, reynslu og fjölbreyttri merkingarsköpun en ekki færni. Þannig viðurkennir hún 

einstaklingsmun sem hluta af læsi. Stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi falla einnig undir 

skilgreiningu læsis í almenna hlutanum og vísar þar til fjölbreyttrar stafrænnar miðlunar í 

nútímaskólastarfi (2011: 11-12, 28-29). Börn nota ýmsar leiðir til þess að tjá sig og eiga 

samskipti við aðra; þau spyrja spurninga, tjá tilfinningar, skiptast á skoðunum og hugmyndum 

á fjölbreyttan máta. Auk tungumáls nota þau til dæmis; hljóð, snertingu, látbragð, leikræna 

tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Allir þessir þættir mynda grunninn að læsi einstaklinga; 

læsi í leikskóla felur í sér „þekkingu, leikni og hæfni barna til þess að lesa í umhverfi sitt og 

tjá upplifun sína tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“. Hlutverk leikskólakennara er að 
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styðja við fróðleiksfýsn barna með því að viðhafa virka hlustun (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:28-29). 

 Heilbrigði og vellíðan: Er enn eitt námssviðið. Líðan barna hefur áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og því er brýnt að daglegar athafnir í leikskóla stuðli að góðri heilsu, líkamlegri og 

andlegri vellíðan. Mikilvægt er að börn læri að tileinka sér heilbrigða lífshætti og hollt 

matarræði. Hvíld, slökun og fjölbreytt, frjáls og skipulögð hreyfing í ögrandi og krefjandi 

leikjum og starfi, úti sem inni, auk jákvæðra samskipta og umgengni við umhverfið, eru 

mikilvægir þættir í heilsusamlegu skólastarfi. Lögð er áhersla á lífsleikni, umhyggju og 

trausta og góða samvinnu við heimilin, sem lykilþátt í heilsueflandi skólastarfi. Jákvæður 

skólabragur og tilfinningalegt jafnvægi skipta máli í menntun og eflingu sjálfsvitundar barna; 

sterkrar sjálfsmyndar í félagslegu og þroskandi umhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 29). 

 Námssviðið: Sjálfbærni og vísindi  er það svið sem felur í sér framtíðarsýn og stefnu í 

umhverfismennt: Börn eru í eðli sínu forvitin og læra að skilja umhverfi sitt á gagnvirkan hátt 

með því t.d. að horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman og draga ályktanir. 

Því er mikilvægt að byggja leikskólastarf á fjölbreyttri reynslu barna af umhverfinu og skapa 

aðstæður fyrir nýja merkingarbæra reynslu. Leikskólakennarar og starfsfólk er hvatt til þess 

að styðja við fróðleiksfýsn barna með því að, skaffa þeim fjölbreytt verkefni og tækifæri til 

þess að „kanna og reyna að skilja umhverfi sitt“, fylgjast með þeim og spyrja þau spurninga 

sem miðast við að „vekja þau til umhugsunar um sjálfbærni og sjálfbæra þróun“. Einnig ber 

leikskólakennurum að efla hæfni og náttúruvitund barna og skapa aðstæður svo þau fái 

tækifæri til þess að vinna með og velta fyrir sér fyribærum eins og „hringrás náttúrunnar, 

nýtingu náttúrunnar, umgengni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi“. Einnig 

kynna þeim gildi, upplýsinga framsetningu þeirra og miðlun, eins t.d. stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, s.s. tölum, táknum og mynstrum og nýta hvert tækifæri til rannsókna á 

umhverfinu, hlutum og fyrirbærum. Samhengi viðfangsefna við fræði og samfélag er 

mikilvægt í samfelldu og samþættu skólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 29–30; Gunnar 

E. Finnbogason og Meyvant Þórólfsson, 2011). 

 Lýðræði og jafnrétti: Er nú námssvið út af fyrir sig, það er tákn um nýja tíma eins og 

hin námssviðin, en byggir á gömlum gildum sem hafa verið uppfærð og skilgreind nánar og 

útfærð samkvæmt lögum og reglugerðum. Í leikskólastarfi á að leggja áherslu á umhyggju, 

virðingu, tillitssemi og samhjálp. Þar ber að stuðla að jafnrétti, samábyrgð og samstöðu með 

áherslu á lýðræðisleg gildi og starfshætti í samvinnu við börn, starfsfólk og foreldra með 

fjölbreyttum hætti í hverdagslegum samskiptum, verkefnum og athöfnum. „Virða skal innsæi, 

reynslu, færni og skoðanir barna og taka mið af sjónarmiðum þeirra við skipulagningu 
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leikskólastarfs og gefa þeim þannig tækifæri til þess að taka þátt í ákvörðunum um verkefni 

og vinnubrögð.“ Þannig leggur námskráin höfuðáherslu á að stuðla að sterkri sjálfsmynd og 

sjálfsvitund einstaklinga í félagslegu umhverfi, með áherslu á uppbyggileg samskipti, vináttu 

og gleði. „Hvetja þau til að taka þátt í heimspekilegum umræðum, skiptast á skoðunum og 

hlusta á aðra.“ Gefa skal báðum kynjum tækifæri til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 

(Aðalnámskrá leikskóla 2011: 28–29). 

 Samþætting námssviða: Leikskólastarf hefur undanfarin ár snúist æ meira um skapandi 

starf og samþættingu í víðum skilningi. Samþætting námssviða snýst þannig um að tvinna 

menntunargildi námssviðanna sex saman í verkefnum, samskiptum og daglegum athöfnum, 

innan jafnt sem utandyra í leik og starfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 28).  

 Aðalnámskrá (2011) viðurkennir leikskólann sem fyrsta skólastigið og leggur áherslu 

á mikilvægi umhverfis á nám og þroska barna. Hún tekur mið af samfélagsbreytingum og 

viðhorfum samtímans með áherslu á grenndarhugsun, umhverfismennt og sjálfbærni; leggur 

áherslu á íslenskt þjóðlíf, menningu, siði og hefðir og fjölmenningu. Þannig boðar hún 

samþætt, faglegt og framsækið skólastarf í takt við nýja tíma, breytt viðhorf og samstarf á 

alþjóðavísu í átt að sameiginlegum markmiðum í vitundarvakningu í mannréttindum og 

umhverfismálum.  

 Aðalnámskrá leikskóla byggir ekki á neinni ákveðinni hugmyndafræði, hún byggir á 

áralangri þróun hugmynda og á mikinn samhljóm með hugmyndum hugsmíðahyggjumanna í 

hugmyndafræði Loris Malaguzzi. Hugmyndafræðin er einskonar „hlaðborð“ kenninga, m.a. 

þeirra fræðimanna sem kynntir hafa verið: Dewey, Vygotsky, Piaget og Bruner sem leggja 

m.a. áherslu á reynslu, lýðræði, sjálfstæða skapandi hugsun, heilbrigða sjálfsmynd, áhuga, 

rannsóknir, félagsþroska og alhliða þroska. Hugmyndafræði Reggio Emilia hefur borið höfuð 

og herðar yfir aðrar hugmyndir í leikskólastarfi og falla áherslur hennar vel að þeim áherslum 

Aðalnámskrár sem hér hafa verið kynntar. 

4.2 Leiðir í „Reggio“ leikskólastarfi 

Skólar sem starfa samkvæmt hugmyndum Loris Malaguzzi og hugmyndafræði hans byggja 

starf sitt á áherslum og námssviðum Aðalnámskrár leikskóla (1999) og hugmyndafræði 

Reggio Emilia, sem tvinnast saman í skólanámskrá og í samþættu skólastarfi. Starfið er 

síbreytilegt og lifandi og gengur út á að efla alhliða þroska barna í fjölbreyttum félagslegum 

aðstæðum og verkefnum, þar sem lýðræði og upplifun er áhersla jafnt úti sem inni. 

Útgangspunkturinn í skólastarfinu er að byrja smátt, byrja á barninu sjálfu, fjölskyldu þess, 

menningu og nærumhverfi. Færa svo jafnt og þétt út kvíarnar í hversdagslegum athöfnum, 
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samskiptum og verkefnum í gegnum námssvið Aðalnámskrár með mið af áhuga og vellíðan 

barnanna. Samþættingin miðar þannig að því að virkja áhuga barna, efla þau félagslega jafnt 

sem tilfinningalega og auðga fjölbreytta reynslu þeirra. Í anda Bruner og Vygotsky, er áhersla 

á að orða hlutina við börn og skilningur ræktaður með umræðum og samvinnu. Það hjálpar 

þeim að skilja betur og dýpra, í víðara samhengi (Hafþór Guðjónsson, 2005,[bls. vantar]). 

 Verkhyggju- og lýðræðishugmyndir John Dewey eru lýsandi fyrir grunnáherslur 

hugmyndafræði Reggio Emilia, þar sem starfið snýst um að skapa börnum fjölbreytt tækifæri, 

leyfa þeim að gera tilraunir með opinn efnivið, upplifa og vera virk og sjálfstæð í 

verkefnavinnu og rannsóknum „learning by doing“ (Myhre, 2001, bls. 170-173). Einnig er 

mikið lagt upp úr þeirri hugsun Dewey á gagnvirka nýtingu náms; að leyfa börnunum að finna 

að nám nýtist í lífinu utan skóla og reynslan utanskóla nýtist í námi, höfða þannig til áhuga 

þeirra og ábyrgðar (Mooney, 2000, bls. 10). 

 Loris Malaguzzi lagði mikla áherslu á að starfsfólk og kennarar leggðu sig fram um að 

fanga flæði augnabliksins og vera vakandi fyrir „kveikjum“ hjá börnunum, horfa eftir því sem 

vekur áhuga þeirra og forvitni sem nýta má til þess að leiða þau áfram til frekari rannsókna og 

þekkingar. Það er gert með leiðbeiningu frá kennara eða sér hæfari jafningja í anda 

hugmyndar Vygotsky um svæði hins mögulega þroska „ZPD“. Hið mælta mál, látbragð og 

raddblær og táknmyndir eru hér lykilþáttur, að spyrja opinna spurninga, hvetja og freista þess 

að hífa þekkingu einstaklinga upp á við í ferlinu. Sum verkefni fara hærra og lengra en önnur, 

það veltur allt á áhuga barnanna og aðstæðum því áhuginn er mikilvægur hvati til náms. 

Smám saman byggir barnið upp grunn þekkingar sem það svo getur aftur byggt nýja reynslu 

og þekkingu ofan á (Vygotsky, 1978, bls. 84–91, 105–108).   

 Börn eru mun fyrr móttækileg fyrir reynslu og námi en margir halda. Samkvæmt 

hugmyndum Piaget eru börn upp að tveggja ára aldri að byrja að nota táknræna hugsun (e. 

representational thought). Þau geta byrjað að hugsa um hluti og velta þeim fyrir sér án þess að 

byggja einungis á skynrænum skilaboðum (Santrock, 2008, bls. 43–44; Charlesworth og Lind, 

2007, bls. 13–15).  

 Það að samþætta grunnþætti menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, gefur kennurum tækifæri til þess að efla gagnrýna og 

skapandi hugsun hjá börnum og stuðla að félagslegri og námslegri hæfni, en hæfni er einmitt 

lykilhugtak í Aðalnámskránni nýju; fjölbreytt hæfni fyrir lífið. Með samþættingunni má betur 

tengja viðfangsefni saman svo þau myndi heildræna og víða þekkingu, hún dregur úr 

tilhneigingu til að aðgreina námsgreinar og verkefni, hvetur til rannsókna, lausnamiðaðrar 
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hugsunar og yfirfærslu fjölbreyttrar þekkingar í mismunandi verkefnum, rannsóknum og 

aðstæðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 8-11 og 28).  

 Skilgreining Aðalnámskrár á grunnþáttum menntunar fyrir leikskólastigið fellur vel að 

hugmyndum Reggio og er lýsandi yfir þá þætti sem námssviðin ná yfir: Samþætt og skapandi 

leikskólastarf, læsi, heilbrigði og velllíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menningu, 

lýðræði og jafnrétti. Þó að leikskólinn snúist mikið um flæði, leik og hugmyndaauðgi, verða 

leikskólakennarar í Reggio-skólum eins og öðrum skólum að vera meðvitaðir um þann grunn 

þekkingar sem verið er að skapa hjá börnum. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og því verða 

þeir að gæta þess að vera ábyrgir þegar unnið er með viðurkennda þekkingu eins og t.d. með 

náttúruvísindalega þekkingu. Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason benda á það í 

grein sinni, um þekkingarfræði og opinberar námskrár og afstæði vísindalegrar þekkingar og 

hugsmíð, að kennarar verði að taka mið af félagslegu jafnt sem merkingarbæru samhengi 

(Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason, 2011, bls. 5). 

 Í leikskóla miðast starfið ávallt við að vinna út frá einstaklingum, stöðu hans og 

umhverfi, þekkingu og þörfum. Samþætting hentar mjög vel í verkefnum sem byggja á að 

tengja skólastarfið samfélagi og umhverfi. Kennarar leiðbeina og leggja sig fram um að 

fylgjast með og hlusta á samskipti barnanna, virkja einstaklinga til þátttöku í hvívetna og 

spyrja þau opinna spurninga og skapa þeim fjölbreytt og ögrandi umhverfi og tækifæri í 

hversdagslegum athöfnum, leik og samskiptum í nánu samstarfi við foreldra (Aðalnámskrá 

leikskóla, 201, bls. 26–28). Samkvæmt hugmyndum Bruner er menningin ekki síður en 

umhverfið, mikilvægur liður í uppeldi og menntun því manneskjan er hluti af menningunni 

(Hafþór Guðjónsson, 2005, [bls. vantar]). 

 Vettvangsferðir eru ríkur þáttur í Reggio Emilia skólastarfi. Í slíkum ferðum reynir 

mikið á undirbúning kennara, bæði hvað búnað og tímaáætlun varðar. Eins skiptir miklu máli 

að kennarar og starfsfólk formi markmið vettvangsferða og verkefna: hvert er verkefnið, til 

hvers er farið, hver er kveikjan þ.e. einhvern útgangspunkt sem hægt er að tengja við áherslur 

námssviða Aðalnámskrár þótt áherslan sé á flæði augnabliksins, áhuga barnanna, upplifunina 

og námsferlið sjálft samkvæmt áherslum Loris Malaguzzi og hugsmíðahyggjnnar.  

Yfirvegun og staðblær skiptir miklu máli í leikskólastarfi, gæta þess sýna börnunum jákvætt 

og hvetjandi viðmót,úti jafnt sem inni og án fordóma því að leikskólinn er fyrir alla, óháð 

stétt, stöðu, líkamlegu og andlegu atgervi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 20). 

 Kristín Dýrfjörð þýðir skilgreiningu Rinaldi (2006) á kjarna leikskólastarfs í Reggio 

Emilia á þá leið að kennarar og starfsfólk hafi skuldbundið sig til að byggja upp núið og vera 

um leið meðvituð um fortíðina og ábyrg fyrir framtíðinni. „Ríkjandi sýn í heimspeki Reggio 
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Emilia er að hugtakið bernska sé félagsleg hugsmíð og í ljósi þess eru kennarar og börn 

samverkamenn við að byggja upp þekkingu og samfélag“ (Kristín Dýrfjörð, 2012). 
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5 Um gildi umhverfismenntar og sjálfbærrar þróunar 

Umræðan um umhverfisvitund fékk byr undir báða vængi á sjöunda áratug 20. aldar, þegar 

bandaríski líffræðingurinn Rachel Carson gaf út bókina Silent spring, sem þýdd var á íslensku 

undir heitinu Raddir vorsins þagna árið 1962. Í kjölfar útkomu bókarinnar efldust 

náttúruverndarsamtök til muna, fyrst í Bandaríkjunum og síðan um allan heim (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 38–39). Hér á Íslandi var hugmyndin um umhverfisvitund komin 

mun fyrr inn í umræðuna sem andsvar við hverskonar vanvirðingu og ofnýtingu lands og 

sjávar eins sjá má í skrifum Sigurðar Þórarinssonar jarðfræðings á afmælisfundi Hins íslenska 

náttúrufræðifélags, árið 1949.  

... en við fáum ekki umflúið dóm komandi kynslóða um það, hvernig við skiluðum landinu 

okkar í þeirra hendur. Það er stundum hægt að bæta tjón af fjármálalegum eða pólitískum 

afglöpum, en fordjarfanir á náttúrumenjum eru í flokki þeirra afglapa, sem verða ekki bætt 

(Sigurður Þórarinsson, 1950). 

Orð hans áttu svo sannarlega erindi við almenning og stjórnvöld í þá daga rétt eins og nú, þótt 

áherslur hans hafi ekki náð miklu flugi þegar gróðasjónarmið iðn- og tæknivæðingar heltóku 

hug og hönd.  

  Nú um stundir hafa viðhorf þjóða til umhverfismála þróast mikið til batnaðar og allt 

kapp hefur verið lagt á að innleiða umhverfisvæna hugsun inn í grunnstoðir og þjónustu 

samfélaga með því að auka fræðslu og aðgengi almennings að upplýsingum um þróun, 

áherslur og framvindu umhverfismála. Þjóðir finna nú til samábyrgðar í umhverfismálum því 

mengun og hverskonar umhverfisslóðaskapur snertir alla jarðarbúa á einn eða annan hátt; 

mengun og sóun er sjaldnast staðbundin, hún er útbreitt vandamál sem hefur nú þegar valdið 

náttúru, umhverfi og öllu lífríki óbætanlegum skaða (Umhverfisráðuneytið, [ártal vantar]). 

 Samningurinn um evrópskt efnahagssvæði leggur þjóðréttarlegar skyldur á herðar 

Íslendingum í sambandi við umhverfismál, m.a. á sviði mengunarvarna og eiturefna, en þó 

ekki á sviði náttúruverndarmála. Umhverfisstofnun sér að mestu um framkvæmd ákvæða 

samningsins hér á landi hvað umhverfismál varðar. Kennarar og almenningur hafa aðgengi að 

nánari upplýsingum um alla þá umhverfissamninga og nefndir sem Ísland er aðili að á vefsíðu 

umhverfisráðuneytisins. Helsti vettvangur norræns samstarfs er Norðurlandaráð (1952), sem 

er samstarfsvettvangur þjóðþinga á Norðurlöndum og Norræna Ráðherranefndin (1972), sem 

samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlanda (Umhverfisráðuneytið, [ártal vantar]).   

 Í grein sinni Náttúran, siðfræðin og stjórnsýslan, sem birtist á vísindavef Háskóla 

Íslands (2002), fjallar Óli Halldórsson um umhverfismál í samræmi við lagalegan skilning á 

hugtökunum náttúra og umhverfi, þannig að umhverfi er notað sem hatthugtak yfir bæði 
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náttúrulega og mannlega þætti en hugtakið náttúra er notað í hefðbundnum skilningi daglegs 

máls sem aðgreinir hana frá mannlegum þáttum. Hann bendir á sérstöðu stjórnvaldsákvarðana 

í umhverfismálum hvað varðar umfang stjórnsýslu og náttúrusiðferði út frá ólíkum 

hagsmunum sem skiptist gróflega niður í „mannhverf“ og „náttúruhverf“ viðhorf. Munur 

þessara tveggja fylkinga er verulegur hann „endurspeglast í gildi fyrirbæris sem viðurkennt er 

af báðum fylkingum að hafi eigingildi í huga náttúruhverfra sjónarmiða en nytjagildi í huga 

mannhverfra sjónarmiða. Með náttúruhverfu viðhorfi viðurkennum við eigingildi náttúrunnar 

eða fyrirbrigða hennar án tillits til hagsmuna okkar mannanna, en með mannhverfu viðhorfi 

byggjum við verðmætamat okkar á náttúrunni algerlega út frá hagsmunum okkar varðandi 

nýtingu (Óli Halldórsson, 2002).  

 Stjórnvaldsákvarðanir gæta hagsmuna ákveðinna hópa, einstaklinga, viðfanga eða 

málefna hvert sinn, og hafa áhrif á afkomu, hagsmuni og vellíðan fjöldans, heima fyrir og í 

alþjóðasamfélaginu. Ólíkir hagsmunir mannhverfra og náttúruhverfra viðhorfa geta rekist á og 

aðstaða þolenda slíkra ákvarðanna til að standa fyrir máli sínu er ójöfn. Ýmis úrræði hafa 

verið sett fram til að gæta hagsmuna þeirra einstaklinga og málefna sem eru minni máttar og 

háð öðrum um afkomu sína, embætti Umboðsmanns barna (www.barn.is) er gott dæmi um 

slíkt úrræði til varnar börnum og réttindum þeirra, því börn eru háð utanaðkomandi málsvara 

um afkomu sína, rétt eins og náttúran. Gæta má hagsmuna beggja fylkinga „á þeim forsendum 

að náttúruvernd sé til hagsbóta eða nytja fyrir samfélag manna“ (Óli Halldórsson, 2002). 

 Stjórnvaldsákvörðunum fylgja óhjákvæmilega hagsmunaárekstrar og ýmis pólitísk 

hitamál þar sem verndunar- og nytjasjónarmið stangast á. Innleiðing kvótakerfisins er gott 

dæmi um slíkt hérlendis, sem hugsað var til þess að vinna gegn ofveiði og rányrkju, með 

hugmyndum um sjálfbærni og nýtingu þjóðararfs. Kostirnir voru ljósir, en afleiðingarnar ekki. 

Kvótinn gekk kaupum og sölum, togarar voru seldir, þjónusta minnkaði og fjöldi 

fiskverkafólks missti atvinnuna um landið. Bindingin við heimahagana rann undan fótum 

fólksins, einkum unga fólksins, hagsmunir rákust á. Æskuslóðir höfundar Flateyri við 

Önundarfjörð, er nærtækt dæmi um þessa þróun. Stóriðjuframkvæmdir falla einnig undir slík 

hitamál, þar togast á hagsmunir hagkerfis, landsbyggðarinnar og náttúrunnar.  

 Hér gæti einhverjum þótt umræðan vera komin út fyrir settan ramma og velt því fyrir 

sér hvað kvótakerfi og stóriðja hafi með leikskólastarf að gera, en svo er ekki. Þetta hangir allt 

saman. Sjálfbær þróun er áhersla nýrrar samfelldrar menntastefnu skólastiganna, börnin munu 

erfa landið og þau þurfa menntun og uppeldi til lýðræðislegrar hugsunar og ábyrgðar svo gæta 

megi fjölbreyttra hagsmuna á sem farsælastan hátt til framtíðar.  
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 Íslenskt skólakerfi gerir ráð fyrir því að hver skóli búi til sína eigin skólanámskrá og 

sjálfsmatsáætlun og veiti starfsfólki tækifæri til þess að styrkja sig í starfi. Nú þegar ný 

menntastefna um menntun til sjálfbærrar þróunar er í aðlögun í skólakerfinu er gott fyrir 

skólafólk að horfa í kring um sig í samfélaginu og vera opin fyrir nýjum tækifærum og 

hugmyndum.  

 Árin 2005- 2014 hafa verið skilgreind sem áratugur  menntunar til sjálfbærrar þróunar 

á vegum UNESCO og eru skólar vítt og breytt um heiminn farnir að vinna að sjálfbærni, 

einnig hér á landi. GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða, er þriggja ára rannsóknar- og 

þróunarverkefni Háskólans á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands, um menntun til sjálfbærrar 

þróunar, sem hófst árið 2007. Markmiðin með verkefninu eru að styrkja rannsóknir og 

þverfaglega nálgun að menntun til sjálfbærrar þróunar á Íslandi og meta stöðu menntunar til 

sjálfbærrar þróunar í íslenskum skólum í ljósi stefnumörkunar íslenskra stjórnvalda og 

alþjóðlegra stofnana. Einn þáttur GETU- verkefnisins var að fara yfir aðalnámskrár leik-, 

grunn- og framhaldsskóla með svokölluðum greiningarlykli, til þess að sjá hvort menntun til 

sjálfbærrar þróunar væru gerð skil. Einnig að setja upp þróunar- og rannsóknarverkefni í 

samstarfi við nokkra skóla. Þátttökuskólarnir hafa safnað gögnum og kynnst hugmyndum sem 

gefa þeim og örðum skólum tækifæri til frekari þróunar í grenndarsamfélögum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2010, bls.7-9 ). 

 Ritið Menntun til sjálfbærrar þróunar: Af reynslu átta íslenskra skóla 2008-2009 sem 

gefið var út af Menntavísindasviði Háskóla Íslands (2010), fjallar um GETA- samstarfið til 

rannsóknarhópnum aðgerða sjálfbærni – menntun til er tímamótarit sem hefur að geyma 

hafsjó upplýsinga sem geta komið að góðum notum fyrir skólafólk sem hugar að samstarfi í 

menntun til sjálfbærni í grenndarsamfélaginu. Það hefur að geyma safn upplýsinga um 

reynslu fjögurra grunnskóla og fjögurra leikskóla af þróunarstarfi sem er ætlað til þess að 

auka gæði menntunar til sjálfbærrar þróunar í verki. Það getur veitt áhugasömum innsýn, 

gefið þeim hugmyndir og von til þess að takast á við áskoranir og breyttar áherslur í menntun 

í samfelldu námi á öllum skólastigum  (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010, bls.7-9 ). 

Verkefnið og upplýsingar um það eru aðgengilegar á netinu.  

5.1 Sjálfbærni  

Á undanförnum árum hefur hugtakið sjálfbærni komið æ sterkar inn í umræðuna sem 

hatthugtak yfir æskilega þróun umhverfismála. Það felur í sér ábyrgð og framtíðarsýn um 

jákvæða og samstillta „sjálfbæra“ þróun hagkerfa í heiminum (Agenda 21). Sjálfbær þróun 

kom inn í umræðuna á 9. áratug síðustu aldar og er oftast kennd við skýrslu Gro Harlem 
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Brundtland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, Sameiginleg framtíð vor sem kom út árið 

1987. Hugtakið festist svo í sessi á alþjóðlegu umhverfismálaráðstefnunni í Ríó árið 1992 þar 

sem helstu þjóðarleiðtogar heims undirrituðu umhverfissáttmála. Hún markaði tímamót því að 

með henni voru staðfestar ákveðnar grundvallarreglur um samskipti manns og umhverfis 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 43). Árin 2002 og 2007 skilgreindi íslenska 

umhverfisráðuneytið sjálfbærni sem „Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2007, bls. 3). 

 Í útgáfu umhverfisráðuneytisins Velferð til framtíðar, 2010 til 2013 er leitast við að 

svara spurningum sem lúta að sjálfbærni þjóðarinnar: Hvernig getur Ísland orðið sjálfbært 

samfélag. Þar er mikil áhersla lögð á að breyta viðhorfum fólks til umhverfismála með 

aukinni fræðslu og upplýsingaflæði um umhverfismál til almennings. Á Umhverfisþingi, í 

október árið 2009, var rætt um umhverfismál og sveitarfélög, hvernig hægt væri að „auka 

ábyrgð og virkni almennings á öllum aldri í málefnum sem tengjast sjálfbærni [...] taka mið af 

nægjusemi og hófsemi í fræðslu og uppeldi“ og stuðla að samvinnu stofnanna í 

grenndarsamfélögum (2010, bls. 32–33).  

 Hlutverk sveitarfélaga er skilgreint þannig að sveitarfélög setja fram svonefnda 

„staðardagskrá 21“, (e. local agenda 21) í þeim tilgangi að „færa stefnumótun og aðgerðir nær 

almenningi“. Sveitarfélög setja fram heildaráætlun um þróun umhverfismála fram á 21. öld. 

Staðardagskrá 21 tekur tillit til umhverfismála og einnig til efnahagslegra og félagslegra þátta, 

sem byggja á Velferðaráætlun umhverfisráðuneytisins (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007, 

bls. 3-4). Vonir standa til að opinber stefnumörkun í umhverfismálum, aukin umræða í 

samfélaginu og ný og samræmd menntastefna fyrir öll skólastigin (2011) muni jafnt og þétt 

skila sér í aukinni samábyrgð fólks og skilningi á mikilvægi sjálfbærni heilt yfir fyrir 

samfélagið. Áætluð eru þrjú ár fyrir skóla og sveitafélög til að aðlaga stefnur sínar, 

skólanámskrár, áætlanir og fólkið sem að þeim stendur: kennara, nemendur, foreldra og 

grenndarsamfélög. Margt smátt gerir eitt stórt. Með samstilltu átaki, fræðslu, samvinnu og 

uppeldi til ábyrgðar í samfélögum heims er hægt að snúa vörn í sókn og vekja fólk til vitundar 

og ábyrgðar jafnt og þétt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007, bls. 3-4). 

 Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til þess að auka umhverfismennt, 

grenndarhugsun og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Grænfáninn (e. eco-schools) er 

viðurkenndur í 47 löndum í heiminum og hafa um 32 þúsund skólar, með um það bil 9 

milljónum nemendum, áunnið sér grænfánavottunina. Til þess að hafa áhrif á viðhorf fólks til 

framtíðar er nauðsynlegt að tengja saman menntun og sjálfbæra þróun og hafa samtök og 
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skólar unnið saman að því undir einkunnarorðunum „Hugsum á heimsvísu – tökum til heima“ 

(e. think globally – act locally), (Grænfáninn, 2011). 

 Markmiðið með Grænfána-vottun Landverndar er að auka menntun, þekkingu og 

virðingu barna og annarra í skólasamfélaginu, fyrir umhverfinu og stuðla að góðri umgengni. 

Með því að fræða, virkja og efla umhverfisvitund nemenda/barna, kennara, starfsfólks og 

foreldra og má vinna að því að bæta ytra og innra umhverfi skóla og vinna gegn mengun, 

sóun og hvers konar umhverfisspjöllum. Það stuðlar að bættri ímynd skóla og vekur 

samfélagið smám saman til umhugsunar og aðgerða, til betri umgengni og nýtingu auðlinda 

sem eru skref í átt að takmarkinu: sjálfbærni. Aukin þekking og vakning í umhverfismálum, 

eflir evrópska samkennd og tengir skóla betur við samfélög, fyrirtæki og almenning (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2007, bls. 4; Grænfáninn, 2011). 

5.2 Grenndarfræði og umhverfismennt 

Umhverfismennt og grenndarfræði eru ný hugtök sem ná yfir umhverfis- og grenndarfræðslu í 

víðu samhengi, ekki síst í skólastarfi sem fellur vel að ríkjandi menntastefnu í 

fjölmenningarsamfélagi og gengur út á samþættingu náms sem miðast við að skapa 

einstaklingum heilstæða þekkingu. Skandinavíska orðið yfir umhverfismennt hefur jafnan 

verið „miljöundervising“ sem útleggst á ensku sem „enviromental education“. Á 

undanförnum árum hefur hugtakið „ecological education“ komið sterkara inn í umræðuna. 

Það þýðir í raun hið sama en er mun yfirgripsmeira, nær yfir vistkerfið í heild sinni og einnig 

manninn, samfélag hans og athafnir. Umhverfismennt er uppeldi með áherslu á menntun, 

virkni, þátttöku og ábyrgð svo einstaklingar öðlist skilning og þekkingu á hugtökum, 

staðreyndum, fyrirbærum, lögmálum og vistkerfum. Hún byggist meðal annars á 

jarðvísindum, eðlisvísindum, lífvísindum og félagsvísindum í kennslu á öllum skólastigum 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 44–46; Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 15–16 ; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 29–30). 

 Hugtakið grenndarkennsla er mikið notað í skólum og í opinberri umræðu um 

skólamál um þessar mundir og er af mörgum talið tískufyrirbrigði og margur hefur það á orði 

án þess að skilja til fulls merkingu þess. Fyrir leikmanninn í leikskólaumhverfinu birtist 

grenndarkennslan í daglegri umræðu sem fágað hugtak yfir fjöruferðir og göngutúra. Sú 

túlkun er ekki fjarri þeirri þýðingu sem gefin er á hugtakinu „grennd“ í íslenskri orðabók en 

þá koma m.a. upp orðin: nágrenni og umhverfi (Mörður Árnason, 2007). Grenndarkennsla er 

kennsluaðferð sem hentar vel til að ná fram áherslum grenndarfræðinnar í samþættu 
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skólastarfi þar sem nærsamfélagið og náttúran í kring er nýtt til þess að byggja upp heilstæða 

þekkingu barna.   

 Hugmyndir um grenndarkennslu eru ekki eins nýjar af nálinni og margir kunna að 

halda. Þegar horft er á þróun skólamála sést að þær áherslur sem Guðmundur Finnbogason 

boðaði í bók sinni Lýðmenntun, árið 1903, eiga mikinn samhljóm með áherslum menntunar í 

dag. Hann fjallar m.a. um mikilvægi þess að miða menntun einstaklinga út frá nemandanum 

sjálfum, í því nærumhverfi, menningu og aðstæðum sem hann býr við og vinna jafnt og þétt út 

frá einstaklingnum með það að markmiði að víkka sjóndeildarhring hans svo hann öðlist 

heildstæðan grunn þekkingar til að byggja á (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 83). Þessi 

hugsun er sem rauður þráður í skólastarfi með leikskólabörnum í dag, að vinna út frá barninu 

og víkka svo út kvíarnar og byggja upp þroskaða einstaklinga með heildstæða þekkingu og 

sýn á sjálfa sig, lífið og tilveruna. Í almennum hluta Aðalnámskrár segir: 

Grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að 

börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og 

vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa 

áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu breyta því og þróa (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011: 9–11). 

Í bókinni, Líf í Eyjafirði, gerir Bragi Guðmundsson ágætlega grein fyrir hugtökunum á 

mannamáli og setur þau í víðara samhengi þegar hann skilgreinir grenndarkennslu sem anga 

af því huglæga fyrirbæri grenndarfræði. Hann telur markmið grenndarkennslu vera að gera 

nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi í menningarlegu, landfræðilegu og náttúrufræðilegu 

samhengi (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 51). 

5.3 Huglægar áherslur í leikskólastarfi 

Aðferðir grenndarkennslu falla einkar vel að Reggio Emilia hugmyndafræðinni og áherslum 

hinnar nýju Aðalnámskrár leikskóla heilt yfir gefa tækifæri til að mynda samþætt og 

framsækið skólastarf, ef vel er á málum haldið og allir starfsmenn og kennarar verða samtaka 

um vinnubrögð, markmið og aðferðir.  

 Aðalnámskrá kemur inn á það hve mikilvægt er að skoða störf sín með hliðsjón af 

heilbrigði og vinna á jákvæðan hátt að því að byggja upp jákvæðan skólabrag. Mikilvægur 

liður í skólabrag í leikskólum er umhyggja, virðing og nærgætni í öllum samskiptum, því 

nándin er mikil í aðstæðum, málum og samskiptum (2011: 15, 23). Hafa ber í huga að 

huglægar áherslur Reggio Emilia hugmyndafræðinnar og Aðalnámskrár geta reynst mörgum 

starfsmönnum torskiljanlegar og erfiðar í framkvæmd, í flóknu og erilsömu umhverfi 

leikskóla. Það að grípa „flæðið“ á líðandi stund og uppfylla huglægar kröfur Aðalnámskrár og 
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Reggio er hægara sagt en gert. Því er brýnt að innleiðing nýliða sé í ákveðnum skorðum, 

einkum aðlögun ófaglærðra, því þeir hafa mismikinn grunn að byggja á og oft lítinn 

undirbúningstíma en þurfa samt margir að sjá um barnahópa, uppsetningu og framkvæmd 

verkefna. Séu nýliðar vel aðlagaðir og í góðri samvinnu og samskiptum við aðra starfsmenn 

og kennara í leikskólum er líklegra að starf þeirra verði markvisst, árangursríkt og ánægjulegt.  

 John I. Goodlad fjallar um hina óbeinu námskrá sem felst í skilaboðum í 

námsumhverfinu sjálfu, hinu veraldlega og því huglæga sem skólanámskrá nær ekki yfir. 

Hann segir þætti eins og skipulag, félagsleg samskipti, aðferðir, viðbrögð, áherslur og viðmót 

sem einkenna skólaumhverfið, fela í sér dulin skilaboð sem huga verði að því þau geti haft 

mikil áhrif á líðan fólks og staðblæinn (Goodlad, 1984, bls. 197). Góður staðblær kemur 

öllum í skólasamfélaginu vel, stórum jafnt sem smáum. Þessar áherslur hans koma heim og 

saman við umfjöllun Julian Rodd í bókinni í bókinni Leadership in early childhood settings. 

Hún fjallar þar vítt og breytt um hið flókna félagslega umhverfi sem leikskólar eru, jafnt út frá 

samskiptum starfsmanna, starfi, stjórnun, börnum og foreldrunum. Í þessu samhengi kemur 

hún einnig inn á fjölbreytt, vandmeðfarin og oft vanmetin stjórnunarstörf í leikskólum (2006: 

23–29; Goodlad, 1984, bls. 197). Í leikskólum verður hjartað ávallt að vera með í huga og 

verki.  

  

 Þegar setja á upp verkefni fyrir börn í leikskóla er gott er fyrir kennara og starfsfólk að 

koma sér upp einhverju formi til að setja grunnhugsun verkefnisins niður á blað. Það má t.d. 

gera með einföldu hugtakakorti eða líkani til þess að ná huglægum áherslum Aðalnámskrár 

og hugmyndafræðinnar saman. Sum verkefni eða vettvangsferðir eru þess eðlis að í þeim er 

eitt námssvið meira ráðandi en önnur. Þá er gott að gera ráð fyrir því og tilgreina það 

Skýringarmynd 1. Samþætting námssviða Aðalnámskrár leikskóla 1999. 
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sérstaklega í hugtakakortinu, sjá skýringarmynd 1, sem hafa má til hliðsjónar í verkefnavinnu 

með börnunum.  

 Höfundur gerði eitt slíkt kort út frá áherslum og námssviðum Aðalnámskrár (1999) 

eftir að hafa upplifað ákveðna vanmetakennd í starfi sem ófaglærður starfsmaður vegna 

takmarkaðrar leiðsagnar. Á báðum myndunum  er barnið í brennidepli, líkt og í grunnhugsun 

Reggio Emilia hugmyndafræðinni. Það gerir ráð fyrir að kennari vinni út frá barninu sjálfu, 

þroska þess og reynsluheimi í gegn um fjölbreytt verkefni, sem reyna á námssvið 

Aðalnámskrár leikskóla (1999). Hið ráðandi námssvið er í miðjunni og út frá því koma hin 

námssviðin. Uppfæra má kortið fyrir hvert verkefni með því að skipta út ráðandi námssviði. 

 

  

 Svona hugtakakort hefur reynst höfundi mjög vel í gegn um tíðina og nú þegar ný 

Aðalnámskrá er komin í gagnið í leikskólum eru líkur á því að það eigi eftir að sanna gildi sitt 

enn á ný, eftir aðlögun að nýjum og breyttum áherslum og námssviðum, eins og sjá má á 

skýringarmynd 2. Slíkt kort er handhægur stuðningur við vinnu kennara og nám barnanna. 

Það myndar byggingu í hugsun kennara í uppsetningu og framkvæmd verkefna, markmið 

verða þeirra verða skýrari og minni hætta er á að á að kennari missi yfirsýnina í 

framkvæmdinni. Hugtakakortið eykur líkur á að aðferð haldi gildi sínu þrátt fyrir að verkefnið 

sjálft taki breytingum í ferlinu í takt við áhuga barnanna, aðstæður og athafnir á líðandi stund. 

Það er eðli leikskólastarfsins að námsferlið sjálft skiptir mestu máli.  

 Kveikjurnar að verkefnum eru allt í kring um okkur, ekki bara niðri í fjöru og úti í 

skógi, heldur allt í kring um skólann í grenndarsamfélaginu, jafnvel í fólkinu sem það byggir. 

Margir leikskólar hafa náð góðum árangri í þróun á hugmyndum grenndaraðferða með 

Skýringarmynd 2. Samþætting námssviða Aðalnámskrár leikskóla 2011. 
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samstarfi við ýmsa minnihlutahópa, fyrirtæki, félög og stofnanir, t.d. við aldraða, fatlaða, 

þjóðdansafélög, safnahús og íþróttafélög svo eitthvað sé nefnt.  

 Leikskólinn Tjarnarland á Egilsstöðum (vinnustaður höfundar) er dæmi um skóla sem 

þróað hefur gott samstarf við aldraða og fatlaða í samfélaginu í gegn um árin út frá hinni 

gömlu Aðalnámskrá þar sem „menning og samfélag“ var ráðandi námssvið. Þetta samstarf 

hefur leitt til árlegra viðburða sem eru nú orðnir fastir liðir í samfélaginu, sem tekið er eftir. 

 Dæmi um fasta liði í samstarfi skólans við eldri borgara er t.d. bocciamót þar sem börn 

og eldri borgarar keppa í íþróttinni í sal skólans og njóta samvistanna. Annað dæmi er 

samstarfið við þjóðdansafélagið Fiðrildin, en það hefur komið inn í skólann með danskennslu 

og sýningar í tengslum við árlegt þorrablót þar sem þessir tveir hópar dansa saman, spjalla og 

njóta samverunnar. Eins fara eldri borgarar með börnin í sögugöngur um heimabæinn og segja 

þeim frá liðna tímanum, örnefnum og öðru slíku. Samstarfið með fötluðum er í gegnum 

Stólpa, iðju- og vinnustað fatlaðra á Egilsstöðum. Samstarfið snýst um fjölbreytt verkefni 

undir þemanu „krummi“ og er í formi skapandi verkefna, myndlistar og gerð stuttmyndar, þar 

sem börn og fatlaðir vinna saman. Afrakstur þessa samstarfs verður sýndur á listahátíðinni 

List án landamæra vorið 2012. 

5.4 Um gildi grenndarkennslu í nútímasamfélagi 

Til þess að skilja gildi grenndarfræði og grenndarkennslu í veraldar- og tæknivæddu 

nútímasamfélagi þar sem landamæri eru ekki lengur skýr telur Bragi Guðmundsson brýnt að 

fólk, einkum kennarar, átti sig mikilvægi þess að horfa á heildina og hugsa um 

umhverfismennt, grenndarfræði og grenndarkennslu sem „aðferðir til skilnings og 

umhugsunar á mannlegu og náttúrulegu umhverfi mannsins“ með mið af upprunanum, 

sögunni, þróuninni og fjölmenningu í nútímasamfélögum. Hann bendir á mikilvægi þess að 

efla, „söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund einstaklinga í því skyni að styrkja 

sjálfsvitund þeirra og samábyrgð gagnvart öðrum mönnum og umhverfinu“. Þannig geta þeir 

betur skilgreint sjálfa sig út frá grundvallarspurningum eins og: Hver er ég? Hver ert þú? Hver 

erum við og hver eru einkenni okkar þegar við myndum hóp af einhverju tagi? Markmiðið er 

að börnin finni og þekki rætur sínar og bakgrunn og geti staðsett sig og samsamað sig 

heimabyggð sinni, einstaklingum og landsbyggðinni til heilla. Markviss grenndarkennsla 

getur þannig skipt miklu máli, bæði fyrir einstaklinga og samfélag, nú á tímum fjölmenningar, 

breyttrar fjölskyldugerðar og bágrar stöðu landsbyggðarinnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

21–22). 
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 Mörgu fullorðnu fólki hættir til þess að gylla þær aðstæður og það uppeldi sem það 

sjálft upplifði og sjá aðeins neikvæðar hliðar barnæsku í dag; of mikla kyrrsetu, tölvuhangs, 

framhleypni og agaleysi. En  umfjöllun um börn hefur breyst mikið á undanförnum árum með 

aukinni þekkingu á þroska þeirra og þörfum.  

 Með tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafa áherslur á mannúðarsjónarmið, 

réttindi og lýðræði, aukist til muna. Sífellt fleiri líta á börn sem virka og hæfa gerendur sem 

bú að einstakri reynslu og þau séu mikilvægir þátttakendur í samfélaginu. „Þátttaka“ og 

„virkni“ voru nýmæli á árdögum umbóta- og verkhyggju en eru í dag viðurkenndir 

áhersluþættir í allri menntun og skólaþróun. Þær áherslur koma skýrt fram í skilgreiningu 

Aðalnámskrár leikskóla á grunnþáttum menntunar um lýðræði og mannréttindi og falla mjög 

vel að samþættingu námssviða og grenndarkennslu (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 6-8; 

Myhre, 2000, bls. 170–175). 

 Í skýrslu sem unnin var af norsku félagsvísindastofnunni NOVA, fyrir barna og 

ungmennanefndar Norrænu ráðherranefndarinnar sem gefin var út í tilefni tuttugu ára afmælis 

Barnasáttmálans, kemur fram að öll norrænu ríkin, og sjálfstjórnarsvæðin Álandseyjar, 

Færeyjar og Grænland, hafa fullgilt sáttmálann og skuldbundið sig til þess að greiða fyrir 

samfélagsþátttöku barna.  Í skýrslunni eru færð greinargóð rök fyrir virkri þátttöku barna og 

ungmenna í grenndarsamfélagi og málefnum því tengdu (Winswold og Solberg, 2010). 

 Þessi áform hljóma vel, en margur gæti velt því fyrir sér hvort ekki sé skotið yfir 

markið með því að ætla að ná fram svo huglægum áherslum með virkni, þátttöku og 

sjálfbærni í skólastarfi með leikskólabörnum? Það að tryggja raunverulega þátttöku æskufólks 

í verkefnum getur verið flóknara en það virðist því ákveðin hætta er á því að börn séu einmitt 

höfð með í ráðum til þess eins að „réttlæta ákvarðannir sem hafa verið teknar“ (Winswold og 

Solberg, 2012, bls. 15–16).  

 Í skýrslunni er bent á mikilvægi þess að huga að siðferðislegum og réttarfarslegum 

atriðum, því félagsleg virkni barna er „ferli á jafnréttisgrundvelli“ og felst í opnum 

samræðum, sameiginlegri ákvarðannatöku, að börn fá tækifæri til þess að hafa áhrif á mál sín. 

 Skýrsluhöfundar tilgreina fern mismunandi rök fyrir því að þátttaka og virkni barna í 

þjóni hagsmunum einstaklinga og samfélags til lengri tíma litið. Rökin eru af félagslegum, 

skipulagslegum, lýðræðislegum og menningarlegum toga. Þau falla vel að áherslum 

grenndarfræðinnar og Braga Guðmundssonar um eflingu mismunandi vitunda og að 

skilgreiningu áherslna Aðalnámskrár á grunnþáttum menntunar í almennum hluta og í 

námsviðum leikskólans (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 21-22 ; Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 9 -10). Rökin eru: 
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 Félagsleg rök: Byggja má upp sjálfsvirðingu og félagslega hæfni einstaklinga og koma 

í veg fyrir félagslega einangrun og útskúfun þeirra í samfélögum, með því að kalla þá til leiks 

og láta þá finna til ábyrgðar á einn eða annan hátt. Margt mælir með því að hafa börn með í 

ráðum. „Félagsleg virkni endurspeglar lögfest réttindi, er uppspretta mikilvægrar þekkingar 

sem aðrir í samfélögunum geta dregið lærdóm af“ og hún er öflug leið til þess að finna 

fjölbreyttar lausnir og skapað nýjar hefðir í lýðræðisstarfi og eflingu grenndarsamfélaga           

(Winswold og Solberg, 2012, bls. 15–16).  

 Þessi rök falla vel að námssviðunum heilbrigði og velferð sem byggjast á andlegri, 

líkamlegri og félagslegri velferð og Lýðræði og jafnrétti“. Markmið jafnréttismenntunar er að 

skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, víðsýni og umburðalyndis út frá þátttöku, virkni og ábyrgð (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 14–15, 25; Eckhoff og Spearman, 2009, bls. 12).  

 Skipulagsleg rök: Ungmenni og börn geta gegnt mikilvægu hlutverki í framþróun 

grenndarsamfélaga. Þau hafa ólíka reynslu og þekkingu á nærumhverfinu og geta því bent á 

aðrar lausnir og leiðir en fullorðna fólkið. Félagsleg virkni styrkir stöðu og velferð ungmenna 

í nærsamfélaginu til framtíðar svo heimahagarnir geti átt sterkari ítök í þeim þegar fram líða 

stundir (Winswold og Solberg, 2012, bls. 15).  

 Þessi rök ættu að gefa okkur tækifæri til þess að spyrna í botninn og snúa vörn í sókn, 

meðal annars í málefnum landsbyggðarinnar. Þessi rök falla vel að námssviðunum: 

„Sjálfbærni og vísindi“ og „læsi og samskipti“. Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera 

börnum kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og 

umhverfis í samfélagslegri þróun; sjálfbærnimenntun er „geta til aðgerða“, hún felst í því að 

skapa samábyrgt samfélag með því að flétta saman viðhorf og markmið menntunar í kennslu 

og aðferðum. Læsi er ekki bara að lesa stafi, heldur læsi á hluti, aðstæður og umhverfi, m.a. 

kunnátta og hæfni til að sækja sér nýja þekkingu. Meginmarkmið læsis er að nemendur séu 

virkir þátttakendur, skapi eigin merkingu og bregðist á persónulegan og skapandi hátt við því 

sem þeir „lesa“ og upplifa í leik, samskiptum og fjölbreytileika hversdagsins (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 11–13 og 28–29). 

 Lýðræðisleg rök: Samfélagsleg virkni barna og ungmenna, þroskar lýðræðishæfni 

þeirra og getur orðið þeim hvatning til að láta frekar að sér kveða í stjórnmálaþátttöku 

hverskonar, síðar meir. Það að hafa ungmenni og börn með í ráðum opnar fleiri leiðir, víðari 

sýn á mál og aðstæður (Winswold og Solberg, 2012, bls. 15; Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls.25).  
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 Þessi rök falla vel að námssviðunum: „Lýðræði og mannréttindi“ og „sköpun og 

menning“. Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist m.a. á gagnrýnni hugsun og ígrundun 

grunngilda samfélagsins í tengslum við grenndarsamfélagið. Sköpun veitir nýja sýn og 

hagnýtingu, brýtur hefðbundin mynstur og eflir m.a. gagnrýna hugsun og framtíðarsýn. Hún 

er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna og felst í ferlinu sjálfu, í gleðinni, tjáningunni og 

örvuninni, auk virkni í hlustun, samræðum og gjörðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 15 

og 30) . 

 Menningarleg rök: „Þegar reynsla ólíkra hópa nýtist í starfi, kemur menning þeirra 

betur í ljós“. Félagsleg virkni barna og ungmenna eflir borgaraleg samfélög, gæðir þau lífi og 

eykur menningarlegan fjölbreytileika; auk þess sem það eykur félagslegan auð einstaklinga og 

skapar viðurkenningu og traust sem brúar bilið milli kynslóða og ólíkra menningar- og 

minnihlutahópa (Winswold og Solberg, 2012, bls. 15).  

 Þessi rök falla vel að námssviðunum „sköpun og menning“ og „lýðræði og 

mannréttindi“. Í skólastarfi skal leggja áherslu á gildi og starfshætti sem renna stoðum undir 

lýðræðissamfélag og byggja á jafnrétti, fjölbreytileika og samábyrgð (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 13-14, 25). 

 Ofangreind rök og umræða renna stoðum undir gildi nýrrar menntastefnu í nútíma 

samfélagi. Þau sýna fram á einstaklingslegan jafnt sem samfélagslegan ávinning þess að vinna 

markvisst að sjálfbærni, lýðræði, réttindum og umhverfismennt; í skólakerfinu jafnt sem á 

heimilum, á stofnunum, sem í stjórnkerfinu, á landsvísu og í alþjóðasamfélagi.  

 Möguleikarnir til að ná fram faglegum markmiðum með aðferðum grenndarkennslu, 

með nám og þroska barna að leiðarljósi eru óþrjótandi. Aðferðir grenndarkennslu geta opnað 

augu starfsfólks og foreldra fyrir tækifærum í umhverfinu sem vinna má áfram með í 

þemaverkefnum, þróunarverkefnum og samstarfi. Flokkun sorps og aukin þátttaka og 

skilningur almennings skólasamfélags á sorphirðumálum í grenndarsamfélögum hefur borið 

árangur, grænfánavottun Landverndar hefur haft þar mikil og góð áhrif.  

 Kennarar þurfa ekki að vera sérfræðingar í öllu til þess að ná árangri. Finnist t.d. blóm 

á förnum vegi má vekja athygli barnanna á því og fræða þau um það, jafnvel taka mynd af því 

eða taka það með heim í skólann, fletta því svo upp í fræðibók um flóru landsins og fræða 

börnin enn frekar, vinna jafnvel áfram með blómið í tengslum við öll námssviðin — bara nota 

hugmyndaflugið á líðandi stund. Hin dæmigerða fjöruferð getur snúist upp í heimsókn í 

nærliggjandi æðarvarp með lítilli fyrirhöfn og skógarferðin orðið vettvangur fjölbreyttra 

ævintýra og leikja sem vinna má áfram með heima í skólanum, úti jafnt sem inni, bæði efnivið 

og hugmyndir í formi umræðu, sköpunar og leikja. 
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  Í foreldrahópnum leynast einnig tækifæri. Hægt er að fá þá til liðs við skólann og 

koma inn í starfið með kynningu á t.d. áhugamálum fjölskyldna, atvinnu eða uppruna, í máli 

og myndum. Foreldrar af erlendum uppruna gætu jafnvel komið inn í skólana sem 

gestakokkar eða með lestur og fræðslu í samverustund. Það sama má segja um ömmur og afa, 

langömmur og langafa, þau muna tímana tvenna og hafa frá ýmsum fróðleik að segja og 

kunna sitthvað sem gaman væri fyrir börnin að kynnast. Ekki má gleyma börnunum sjálfum, í 

þeim leynast hugmyndir, hæfileikar og sköpunarkraftur sem vert er að virkja í lýðræðislegu 

leikskólastarfi. Virkni þeirra og þátttaka og tenging við samfélagið og heimahagana, er þeim 

nauðsynleg leið til þroska og styrkrar sjálfsmyndar. 
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6 Lokaorð  

 Þegar ég sjómannsdóttirin hugsa til æskuára minna heima í Önundarfirði, slær hjartað 

örar og yfir mig færist einlæg og hlý tilfinning sem blandin er gleði, þrá og söknuði. Þetta er 

góð tilfinning sem á sér rætur í því umhverfi sem ég ólst upp í; hvar fjallið, fjaran, æðarvarpið 

og sjávarþorpið voru vettvangur leikja og náms. Að sama skapi hef ég miklar áhyggjur af 

þeirri óheillaþróun sem fylgir þeirri fólksfækkun sem átt hefur sér stað þar og annarsstaðar á 

undanförnum árum. Þessi sterku ítök heimahaganna í mér hafa mótað mig sem manneskju og 

móður og skilað sér ríkulega til barnanna minna og vonandi til allra þeirra barna sem ég hef 

annast í leikskólum í gegn um tíðina. Það var einmitt út frá þessari góðu tilfinningu minni 

fyrir æskuslóðunum sem áhugi minn á aðferðum grenndarkennslu kviknaði í náminu og varð 

til þess að ég valdi að fjalla um gildi þeirra í lokaritgerð minni. 

 Eftir að hafa kafað ofan í fræðin og kynnt mér grenndarkennslu nánar, er ég enn 

sannfærðari en áður um mikilvægi þess að byrja strax í leikskóla að kynna börnum fyrir 

umhverfi, sögu og menningu heimabyggðarinnar. Með markvissri grenndarkennslu má styrkja 

ítök heimahaganna í einstaklingum með því að tvinna saman sögu og staðarmenningu á 

merkingarbæran hátt. Smátt og smátt verður einstaklingur hluti af sögunni og umhverfi 

hennar og öðlast þá ljúfu tilfinningu sem felst í því að tilheyra samfélagi. 

 Sú nýja menntastefna sem boðuð er í Aðalnámskrá 2011 markar tímamót. Hún er 

sniðin að samfélagi nútímans, en byggir á gömlum grunni sem þróast hefur á löngum tíma í 

uppeldis- og menntasögu þjóðarinnar. Aðalnámskráin er mikilvægur áfangi á leið 

þjóðfélagsins til sjálfbærrar þróunar, þó mörgum kunni að finnast sumar áherslur hennar og 

markmið vera of huglæg og flókin í framkvæmd í leikskólastarfi. Við megum ekki vanmeta 

börnin okkar, þau eru klár og læra það sem fyrir þeim er haft. Það er okkar fullorðna fólksins 

að vera þeim stuðningur og góð fyrirmynd. Galdurinn er að vera vakandi og skapa þeim 

fjölbreytt og ögrandi, aðstæður, tækifæri og verkefni á líðandi stund. Kennarar og foreldrar 

verða að hugsa út fyrir rammann því menntunin felst í ferlinu sjálfu, í tengingu áherslna við 

endurteknar hversdagslegar athafnir og samskipti í samspili við nærumhverfi og náttúru.  

Það að hafa hjartað ávallt með í huga og verki þegar unnið er með börnum, er lykilatriði sem 

fer vel með tillögu minni um hugtakakort sem hjálpartæki við samþættingu námssviða 

Aðalnámskrár í leikskólastarfi. 

 Aðferðir grenndarkennslu falla vel að grunnþáttum menntunar og leikskólastarfi, og 

eru hagkvæmar fyrir einstaklinga og samfélag. Með aðferðum grenndarkennslu og 

umhverfismenntar í samstarfsverkefnum skóla við minnihlutahópa, stofnanir og fyrirtæki í 
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grenndarsamfélögum, má brjóta upp þá einangrun sem margir búa við í dag og brúa bil milli 

kynslóða. Með þeim má tengja skóla betur út í samfélögin og æskuna við staðarmenningu 

heimahaganna. Sjávarsíðan, skógurinn, heimabærinn, fólkið og sagan, bjóða upp á óþrjótandi 

tækifæri til grenndarkennslu. Þar sem leikfrelsi, upplifun, samskipti og fræðsla getur tvinnast 

saman í fjölbreyttum verkefnum sem efla sjálfsvitund einstaklinga, þekkingu, virðingu og 

samvitund fólks í grenndarsamfélögum. 

 Það að vekja samvitund á meðal ólíkra menningar- og minnihlutahópa og stuðla að 

sjálfbærni í samfélaginu til framtíðar gefur von um að okkur Íslendingum takist jafnt og þétt 

að vernda og virða náttúruna og spyrna fótum við byggðaröskun. Að nýjar áherslur og 

aðferðir í menntun skili sér í styrkingu grenndarsamfélaga og laði ungafólkið að 

heimmaslóðum. 

 Þó okkur fullorðna fólkinu hætti til að gylla aðstæður okkar eigin bernsku á líðandi 

stund og óttast um hag barna okkar í hraða og neyslu nútímans, þá bjóðast þeim möguleikar 

og tækifæri sem við nutum ekki. Við erum öll börn okkar tíma, hluti af sögunni og 

menningunni. Með nýrri menntastefnu gefast börnum vonandi möguleikar til þess að taka 

virkan þátt í lýðræðissamfélagi og öðlast heilstæðari þekkingu og hæfni til þess að hafa áhrif á 

þróun mála. Vissulega hefur hið hraða og einstaklingsmiðaða neyslusamfélag margar 

neikvæðar hliðar fyrir okkur mannfólkið og náttúruna, en vandamálin eru til þess að bregðast 

við þeim, þau hverfa ekki þó við grátum liðna tíð. 

 Börnin okkar munu erfa landið, þau hafa aðra sýn á málin en við fullorðna fólkið. 

Uppeldi og menntun til sjálfbærrar þróunar er til hagsældar fyrir okkur sjálf, börnin okkar, 

náttúruna og komandi kynslóðir. Að því sögðu vitna ég í texta dægurlags Vilhjálms 

Vilhjálmssonar heitins, (Ég labbaði í bæinn) á hljómplötunni Dans gleðinnar, sem segir svo 

margt um þá hæfni og þau tækifæri sem búa í börnum okkar: „því kannski er næsta kynslóð, 

kynslóðin sem getur komið fram með svörin þar sem sigldum við í strand“.  

 

Sigríður Hinriksdóttir 
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