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Útdráttur  
Þetta er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri á vormisseri 
2008. Í verkefninu er fjallað um umhverfið og grenndarnám og sýnt er fram á það hvernig 
hægt er að flétta þá vinnu inn í þemastarf á ímynduðum leikskóla sem staðsettur er í sveit.   
 Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta hluta er fjallað um umhverfið með áherslu 
á gróðurinn og mikilvægi hans. Fjallað er um gróðurfar í Eyjafirði og Grænfánann, sem er 
verkefni sem Landvernd stendur fyrir um umhverfismennt í skólum. Fjallað er um  mikilvægi 
grenndarfræði í þroska barna og að skólinn sé staður sem getur lagt mikið af mörkum í þeirri 
fræðslu. Undir grenndarfræði falla hugtökin sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og 
umhverfisvitund en ýmsar hugmyndir um þau er að finna í fræðum manna frá ýmsum tímum. 
Annar hluti verkefnisins fjallar einmitt um hugmyndir tveggja hugsuða, þeirra John Dewey og 
Guðmundar Finnbogasonar, en þeir létu sig uppeldi barna miklu varða. Einnig er rætt um 
hugmyndafræði Reggio Emilia. 

 Í þriðja hluta ritgerðarinnar er svo búinn til leikskóli sem staðsettur er í sveit og settur 
upp sem þróunarstarf milli sveitarfélags og Bændasamtaka Íslands. Gerð er grein fyrir 
þróunarstarfi, sveitinni og leikskólanum en aðallega sagt frá þemavinnu sem unnin er í 
vettvangsferðum í umhverfi skólans. 
 Í lokin eru vangaveltur höfundar um leikskóla sem staðsettur er í sveit og hvaða áhrif 
grenndarnám hefur á ung börn. Umræðan um umhverfismennt er stöðugt meira áberandi í 
þjóðfélaginu og leikskólinn er staður sem getur haft mikið fram að færa til þess að börn öðlist 
styrka sjálfsvitund og læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öllu öðru lífi.  
 Maðurinn er hluti af heild og er jafn háður náttúrunni eins og náttúran honum. 

Abstract 
 
This is a final project to B.Ed degree at the Faculty of Education at the University of 
Akureyri, completed during spring semester 2008. The  project covers the environment and 
environmental education and deals with possibilities  to include this education work into the 
education plan of an imaginary kindergarten located in a rural area. 

The essay is divided into three main chapters. The first one covers the environment, 
with a focus on the importance of vegetation. Information is also given about the importance 
of environmental education during the development of the children. Schools and their 
education plans are an especially important factor for these themes. In the area of 
environmental education we think of self-identity, knowledge of history, environmental 
awareness and environmental knowledge. Scientific works from different times also contain 
different ideas. This chapter covers the ideas of John Dewey and Guðmundur Finnbogason, as 
well as the ideas and ideology of Reggio Emilia, which had great influence on the education 
of children. 

The next chapter is dedicated to kindergartens in rural areas as a step in the 
development. This requires research and development by the local area’s office (of 
Grýtubakkahreppur) and the Farmers association of Iceland. There are articles about research 
and development, the rural area and the kindergarten. The main topic however is how project 
work could be established during excursions around the school. 

The last chapter contains discussions and the conclusion of the author on 
kindergartens in rural areas and what influence of environmental education has to younger 
children. The discussion of environmental behavior is constantly increasing in the country. 
The kindergarten can  influence and empower self-awareness and improve awareness for life. 

Mankind is only a part of the whole picture – but it relies on nature like  nature relies 
on it. 
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1. Inngangur 
 
Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í íslensku samfélagi. Það er af sem áður var 

að flest börn komist í sveit og fái þar að upplifa af eigin raun fjölbreytta náttúruna og   

dýralífið. Þessi staðreynd er kveikjan að verkefninu og gengið er út frá því að börnum sé hollt 

að kynnast sveitarlífinu og náttúrunni á unga aldri. Gengið er út frá spurningunni: Hvernig geta 

leikskólar stuðlað að því að börn læri að meta náttúruna? Hér verður fjallað um þá hugmynd 

að koma til móts við börn á leikskólaaldri með því að setja á laggirnar leikskóla sem staðsettur 

er í sveit og tekur á móti börnum frá leikskólum í nágrenninu. Leikskóla sem byggir starf sitt á 

fjölbreyttu umhverfi sínu og sögu, þar sem lögð er áhersla á skapandi starf í náttúrunni og að 

ánægjan sé höfð í fyrirrúmi. Áhersla er lögð á að deila náttúrunni með börnum, vera opin fyrir 

viðbrögðum þeirra og fanga þau augnablik sem fjölbreytt náttúra og dýralíf í sveitinni hefur 

upp á að bjóða. Börn eru að eðlisfari forvitin og þær þarfir ber að koma til móts við. Náttúran 

býður upp á endalausa möguleika fyrir börn til að þjálfa og aga skilningarvit, ímyndun og 

tilfinningar og er því kjörinn staður fyrir börn að þroskast í.  

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta sem tengjast saman og reynt er að fá sem besta 

heildarmynd af viðfangsefninu. Í fyrsta hluta er fræðileg umfjöllun um mikilvægi 

grenndarfræða og hugtök þeirra eru útskýrð. En grenndarfræði leggja áherslu á náttúru, sögu og 

menningu með það að markmiði að gera börn læs á þeirra nánasta menningar-, náttúru- og 

landfræðilega umhverfi. Að auki er nokkur umfjöllun um gróður í Eyjafirði og Grænfánann. Í 

öðrum hluta er fjallað um á hvaða hátt tengja má hugmyndafræði John Dewey, Reggio Emilia 

og Guðmundar Finnbogasonar grenndarfræðum og mikilvægi þeirra í þroska barna. Í síðasta 

hluta er fjallað stuttlega um þróunarstarf í skólum og sveitina almennt. En aðalefni þessa 

lokahluta er umfjöllun um ímyndaðan leikskóla í sveit og hugmyndir að þemavinnu og 

vettvangsferðum með börn. Markmiðið er að börn læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öllu öðru lífi í skóla þar sem kennararnir hafa tileinkað sér jákvæð viðhorf og góða umgengni 

við náttúruna. Þemavinnu, líkt og fjallað er um fyrir þennan tiltekna leikskóla, má útfæra fyrir 

aðra skóla, þó sérstaklega skóla í dreifbýli.  

Verkefnið er unnið með heimildarvinnu og eigin hugmyndum, en höfundur hefur góða 

reynslu af starfi í sveit.  
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2. Gróður og grenndarfræði 
 

Náttúrulegt umhverfi er þar sem ekki gætir mikilla áhrifa mannsins hvað varðar breytingu á 

umhverfinu og skilur sig því frá manngerðu umhverfi þar sem næstum hver þúfa hefur verið 

skipulögð. Stundum er talað um meindýr og illgresi í görðum en það á ekki eins vel við um 

náttúrulegt umhverfi þar sem allar lífverur eiga sér tilverurétt. Segja má að náttúrulegt umhverfi 

skilji sig frá greinilega manngerðu umhverfi, með því að gróðurinn hafi þar ákveðnu hlutverki 

að gegna svo sem að vera til skrauts, skjóls eða afmarka ýmis svæði.1

Í náttúrulegu umhverfi eru fólgin mikil verðmæti fyrir fólk. Það býður til dæmis upp á 

möguleika til útivistar og til að njóta fegurðar landslagsins og fjölbreytileika lífríkisins. Að 

sama skapi er náttúrulegt umhverfi mikilvægt í uppeldi barna og má í því sambandi nefna 

margbreytileika umhverfisins og einnig það óskipulagða og ófyrirséða sem er svo spennandi. 

Það býður frekar upp á það að hver og einn finni út hvað gera má en umhverfi sem einhver 

hefur hugsað fyrir hvernig aðrir skulu nota, eins og til dæmis leikskólalóð.  Í náttúrunni finna 

börn hluti sem hægt er að leika sér með á fjölbreyttan hátt og auðvelt er gefa ímyndunaraflinu 

lausan tauminn. Það er til dæmis einfalt að breyta grein í veiðistöng, hest eða eitthvað annað 

sem barni dettur í hug. Annað og ekki síður mikilvægt atriði, sem gefur náttúrulegu umhverfi 

gildi í uppeldi barna, er það að þau börn sem þekkja náttúruna eru líkleg til að tengjast henni og 

bera virðingu fyrir henni. Góð reynsla af náttúrulegu umhverfi kennir börnum þannig að meta 

gildi hennar og það er talin vera forsenda þess að börn vilji vernda náttúruna og ganga vel um 

hana.2

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eru námsvið leikskóla sjö og eru þau áhersluþættir í 

leikskólauppeldi. Eitt þessara námsviða er náttúra og umhverfi.3 Í almennum hluta 

Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að námssviðin eru þrettán og eitt af þeim er náttúrufræði 

og umhverfismennt sem eru kenndar á öllum skólastigum.4

Náttúruvísindi eru órjúfanlegur hluti menningarlegs nútímasamfélags og hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna í almennri menntun fólks. Börn sem eru að byrja í grunnskóla 

eru yfirleitt forvitin og áhugasöm um fyrirbæri náttúrunnar. Forvitni og áhugi er mikill aflgjafi 

náms. Mikilvægasta hlutverk náttúrufræðikennslu í grunnskóla er að viðhalda þessari forvitni 

og þessum áhuga barna og unglinga á umhverfi sínu og sjálfum sér. Náttúran er viðkvæm og 

 
1 Kristín Norðdahl 2005 
2 Kristín Norðdahl 2005 
3 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
4 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:14 
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hana verður að umgangast af mikilli gát og virðingu. Náttúrufræðikennslu í grunnskóla ber að 

taka mið af þessu. Hún þarf að miða að því að nemendur geri sér grein fyrir tengslum manns og 

umhverfis og kenna þeim að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærrar 

þróunar. Íslendingar eru hluti af samfélagi þjóða og eiga að vera meðvitaðir um að mannlegar 

ákvarðanir og gjörðir hafa áhrif á sameign allra jarðarbúa.5

Með allt þetta í huga má draga þá ályktun að nauðsynlegt sé að byrja fræða börn strax á 

unga aldri um mikilvægi náttúrunnar og kenna þeim að umgangast og bera virðingu fyrir henni. 

Þá er líklegt að þau umgangist hana einnig af virðingu þegar þau eru orðin fullorðin. 

Grenndarfræði er fræðigrein sem hefur það að markmiði að styrkja tengsl fólks við 

umhverfi sitt og því mikilvægt að kynna sér hana nánar þegar vinna á með börn og náttúru. 

 

2.1 Grenndarfræði  
 

Grenndarfræði er fræðigrein sem Bragi Guðmundsson við Háskólann á Akureyri hefur mótað 

og aðlagað að íslenskum skólum og skólasamfélagi. Tilgangur þeirra er að gera fólki betur 

grein fyrir því að fræðsla um nánasta umhverfi hefur áhrif til frambúðar á það viðhorf sem fólk 

hefur til landsbyggðarinnar og þar af leiðandi á það hvar fólk velur að búa. Til að gera nánar 

grein fyrir grenndarfræði eru nokkur hugtök sem þarf að útskýra og eru nauðsynleg til að átta 

sig á að eitt styrkir annað. Hugtökin eru söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund og eru 

þau öll undirstaða styrkrar sjálfsvitundar fólks, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða hópa. 

Einnig verður fjallað um umhverfismennt og grenndarkennslu sem eru leiðir til að vekja fólk til 

umhugsunar um það umhverfi sem við búum í, bæði mannlegt og náttúrulegt. Það leiðir til 

aukinnar vitundar um þau áhrif sem við höfum á umhverfið.6

Í grenndarfræðum er auðvelt að flétta saman náttúrufræði og menningu og ætti því að 

vera hægt að gera fjölbreytilegt og skemmtilegt efni fyrir börn til að vekja áhuga þeirra á þessu 

málefni. Þekking á eigin umhverfi og menningu hlýtur að vera forsenda þess að við skiljum og 

virðum menningu annarra. Það ætti einnig að þroska með börnum skilning á umhverfismálum í 

víðu samhengi. 

 
5 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:5 
6 Bragi Guðmundsson 2000:17-58 



B.Ed.-ritgerð  Sveitin er staður fyrir börn 

5

Bragi Guðmundsson talar um að gera eigi nemendur læsa  á nánasta umhverfi sitt, bæði 

landfræðilega, náttúrufræðilega og menningarlega.7

2.1.1 Sjálfsvitund  

Segja má að við séum að nokkru leyti afurðir þess umhverfis sem við skynjum, lifum og 

hrærumst í og skiptir því miklu máli hvert þetta umhverfi er og hvernig við höfum áhrif á það.  

Í dag byrja flest börn skólagöngu sína ung eða um tveggja til þriggja ára. Skólinn er einn 

öflugasti félagsmótandi samtímans og skiptir því miklu máli hvað hann velur til umfjöllunar og 

hvernig hann vinnur með það. Það efni sem skólinn velur hefur mikil áhrif í þá átt að móta 

sameiginlega sjálfsvitund barna, til dæmis skólafélaga.8 Sjálfsvitundin er í stöðugri þróun og 

mótun frá barnsaldri allt fram á fullorðinsár og flest það sem við upplifum í samskiptum við 

umhverfið hefur áhrif á sjálfsvitund okkar og samkennd með öðru fólki. Barnæskan er þó 

brothættasta mótunarskeiðið þar sem ungir einstaklingar eru að uppgötva hlutverk sitt í lífinu 

og því samfélagi sem þeir tilheyra.9 Þroski einstaklings byggir meðal annars á því að hann 

þekki sjálfan sig, möguleika sína og takmarkanir. Þekking hans á eigin hæfni gerir  hann hæfari 

til að lifa í samfélagi með öðru fólki og hafa áhrif á veröldina sem hann er hluti af.10 Í 

nútímanum hafa opinberar stofnanir, eins og til dæmis skólar, að miklu leyti tekið við af ættinni 

eða stórfjölskyldunni sem áður fyrr hafði mjög skýrt hlutverk og var stór hluti af lífi 

einstaklingsins.11 Af framansögðu er ljóst að skólasamfélagið er mikilvægur þáttur í umhverfi 

barna. Þeir áhersluþættir sem skólinn velur að vinna með og sá háttur sem hafður er á vinnu 

með þessa þætti hefur mikið að segja í því að þróa sameiginlega sjálfsvitund barna. 

Samkvæmt  kenningum félagsfræðinnar er forsenda hegðunar manna sú að maðurinn 

móti hegðun sína út frá hópnum sem hann tilheyrir. Við erum það sem við erum og hegðum 

okkur eins og við gerum vegna þess að við lifum í ákveðnu samfélagi á ákveðnum stað á 

ákveðnum tíma.12 Þrátt fyrir að við fæðumst með ákveðna eignleika frá náttúrunnar hendi má 

gera ráð fyrir að samfélagið eigi stóran þátt í því hvernig við þroskumst og mótumst sem 

einstaklingar. 

 
7 Bragi Guðmundsson 2000:31-38 
8 Bragi Guðmundsson 2000:22-23 
9 Anna Heiða Pálsdóttir 1999:5 
10 Sigrún Sigurðardóttir 1997:38-39 
11 Bragi Guðmundsson 2002:401 
12 Robertson, Ian 1985:49-50 
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Undirstaða styrkrar sjálfsvitundar einstaklinga og hópa felst í grenndarvitund, 

umhverfisvitund og söguvitund og eiga þær að hjálpa okkur enn frekar við að skilja umhverfið 

frá mannlegu eða umhverfislegu sjónarhorni. Þessi hugtök verða skilgreind hér á eftir.13 

2.1.2 Söguvitund  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um mikilvægi þess að börn á öllum aldri öðlist aukna vitund 

um samfélagið, umhverfið og söguna. Söguvitund er tilfinning fyrir liðnum tíma, nútíð og 

framtíð og vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru breytingum undirorpin. Í sögunámi þarf 

nemandi að leitast við að túlka fortíð, skilja nútíð og mæta og móta framtíð. 14 Í Aðalnámskrá 

leikskóla segir að barn kynnist smám saman því samfélagi  sem það lifir í og leikskólanum beri 

að nýta þau tækifæri sem staðsetning hans býður upp á, hvort sem þau eru menningarleg eða 

félagsleg.15 

Einstaklingur með þroskaða söguvitund lítur ekki á fortíðina sem framandi heim heldur 

sem hluta af eigin lífi þar sem einstaklingurinn skynjar fortíð, nútíð og framtíð sem sögulega 

heild.  Ef barni tekst að koma lífi sínu inn sem hluta af þessari heild öðlast það frekari skilning 

á eigin persónu og því umhverfi sem það lifir og hrærist í.16 Má af því ráða að börn túlki 

vitneskju sem þau tileinka sér í samræmi við upplifandir sínar og reynsluheim og þar af 

leiðandi mótist söguvitund þeirra ávallt af persónulegum túlkunum.  

 Söguvitund má skipta í þrjá meginþætti. Þeir eru túlkun á fortíð, skynjun á nútíð og 

væntingar til framtíðar og hefur innbyrðis samspil og gagnverkan þeirra áhrif hvert á annað. 

Forðíðarskynjun byggist á þeirri fortíð sem hver og einn skapar í huga sér, þar sem 

einstaklingar blanda saman sinni eigin reynslu, vitneskju frá öðru fólki og þeim upplýsingum 

sem þeir hafa aflað sér í gegnum lífið, úr rituðu máli eða með öðrum hætti. Nútíðarskynjun er  

breytileg frá einum einstaklingi til annars þar sem fólk hefur ólíkar forsendur að baki líkt og 

þjóðfélagsstöðu, menntun, lífsviðhorf og fleira. Í framtíðarvæntingum felst að allir horfa fram á 

veginn og hafa einhverjar skoðanir á og væntingar til hins ókomna og vilja búa í haginn fyrir 

framtíðina. Allir skynja umhverfi sitt, á hverjum stað og hverri stundu, en þó á misjafnan hátt 

sem hefur áhrif á sjálfsvitund okkar.17 Söguvitund er ein af undirstöðum styrkrar sjálfsvitundar 

og hefur mikil áhrif á það hvernig hver og ein sveit eða byggðarlag þróast. Saga og menning 

 
13 Bragi Guðmundsson 2000:21 
14 Aðalnámskrá gunnskóla, samfélagsgreinar 2007:10 og 17 
15 Aðalnámskrá leikskóla 1999:27 
16 Sigrún Sigurðardóttir 1997:44 
17 Bragi Guðmundsson 2000:26-27 
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hvers staðar fyrir sig varðveitist hvergi betur heldur en þar sem hún varð til.  Söguvitund er ein 

af mikilvægustu eiginleikum mannsins og er þess vegna gott að virkja sem flestar leiðir til þess 

að þroska hana og efla.18 Styrk sjálfsvitund fólks byggist að miklu leyti á því að það nái að 

þroska með sér styrka söguvitund.  

 

2.1.3 Grenndarvitund  

Grenndarvitund er hugtak sem nota má um umfjöllun margvíslegra greina um nágrennið og  

með því þroska nemendur til skilnings á landslagi, staðarháttum og öllu umhverfi í víðu 

samhengi. Hugsunin er sú að styrkja grenndarvitund barna og unglinga með því að ganga út frá 

hinu einstaka, því sem næst er, til að efla þekkingu, skilning og hugtakanotkun þeirra. Þar af 

leiðandi verða þau færari til að takast á við fjarlægari og óhlutstæðari verkefni. Eins og áður 

hefur komið fram efla nemendur sjálfsmynd sína með þekkingu á eigin umhverfi.19 Til viðbótar 

því að vekja áhuga á umhverfinu er unnið að því að nemandi kynnist sögu heimabyggðarinnar 

og því sem hún hefur fram að færa og beri virðingu og umhyggju fyrir hvoru tveggja. Það af 

leiðandi upplifir nemandi sig sem hluta af hvort tveggja sögu og umhverfi 

heimabyggðarinnar.20 

Á seinni hluta tuttugustu aldar urðu miklar búsetubreytingar á Íslandi, fólk flutti 

búferlum úr sveit í bæ og síðar sótti það í miklum mæli í þéttbýliskjarnana á suðvesturhorni 

landsins. Þetta gerðist mjög hratt miðað við hin Norðurlöndin þar sem hlutfall íbúa í þéttbýli er 

um 17-26%.21 En í dag búa 63% landsmanna á Íslandi á höfuðborgarsvæðinu sem er mjög hátt 

hlutfall.22 Þróun í byggðarmálum á Íslandi hefur því augljóslega verið neikvæð fyrir 

landsbyggðina og öll uppbygging þar erfiðari. Skólar á landsbyggðinni ættu því að huga 

sérstaklega að því að reyna að  þroska með börnum öfluga grenndarvitund þar sem slíkt stuðlar 

frekar að því að þau meti heimabyggðina og komi auga á hið jákvæða í henni. Ef einstaklingar 

hafa áhuga á áframhaldandi búsetu á landsbyggðinni, koma til dæmis til baka að loknu námi, 

eflist landsbyggðin og þá má að einhverju leyti snúa þróuninni við eða að minnsta kosti sporna 

við henni. Það er ekki einfalt verkefni að snúa byggðarþróuninni við en ef skólar vinna að 

grenndarvitund og nýta þau tækifæri sem hvert og eitt byggðarlag hefur upp á að bjóða hljóta 

 
18 Bragi Guðmundsson 2000:30 
19 Bragi Guðmundsson 2000:35-37 
20 Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 1985:6-7 
21 Bragi Guðmundsson 2000:31-32 
22 Hagstofa Íslands 2008 
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þeir að vera leggja sitt af mörkum til að sporna gegn þeirri byggðarþróun sem er ríkjandi í dag. 

Aukinn sveigjanleiki í námskrám skóla er góð leið til að gera þetta kleift.   

2.1.4 Umhverfisvitund  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að umhverfisvitund felist í að þekkja umhvefið sitt, bera 

umhyggju fyrir því og hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru. 

Umhverfisvitund er ein að þrem vitundum sem talað er um að sé mikilvæg fyrir börn í 

samfélagsfræði.23 Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að barnið sé ávallt í brennidepli og 

að í öllu starfi sé hugað að alhliða þroska þess til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu.24 

Umhverfisvitund felst í því að einstaklingur hafi þekkingu á umhverfinu og beri 

virðingu fyrir því. Hann geri sér grein fyrir vistfræðilegu samhengi og þeirri staðreynd að 

náttúran getur ekki endalaust af sér, gildi þess fyrir manninn og allt líf á jörðinni. Með því að 

styrkja umhverfisvitund einstaklinga er verið að stuðla að ábyrgari umgengni við náttúruna og 

umhverfið í heild. Undirstaða þess að einstaklingur öðlist þessa vitund og næmi fyrir 

umhverfinu felst í umhverfismenntun, en um hana verður fjallað hér á eftir.25 

Umhverfisvitund, eins og Bragi Guðmundsson fjallar um í bókinni Líf í Eyjafirði, 

byggir á því að manninum beri sjálfsagður réttur til að nýta náttúrulegt umhverfi sitt til 

andlegrar og líkamlegrar næringar, en felur jafnframt í sér skuldbindingar. Þessar 

skuldbindingar eru þær, eins og fram kemur í sjálfbærri þróun sem er umhverfisstefna íslenskra 

stjórnvalda, að hverri kynslóð beri að skila umhverfi sínu í jafngóðu eða betra ástandi en hún 

tók við því til hinna næstu. Vert er að greina frá því að skammt er síðan umhverfismál 

hreiðruðu um sig í hugarheimi Íslendinga eða aðeins nokkrir áratugir.26 

Kannski er rétt að segja að náttúrvernd lúti ekki lögmálum neinnar mælieiningar og 

hlýtur því oft að vera nokkurs konar huglægt mat, oft við fjölbreyttar og ólíkar aðstæður. Talið 

er að börn beri helst virðingu og umhyggju fyrir því sem þeim þykir vænst um og því er  

mikilvægt að þau fái tækifæri til að upplifa og hrífast af náttúrunni. Einnig að kynnast 

umhverfisvandamálum sem steðja að heimabyggðinni svo þau læri að greina hættur sem fyrir 

hendi eru og læri einnig að bregðast við þeim. 

 
23 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:10 
24 Aðalnámskrá leikskóla 1999:18 
25 Stefán Bergmann 1990:41 
26 Bragi Guðmundsson 2000:41-42 
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Eins og Páll Skúlason skrifaði: „Náttúran er hin mikla móðir alls, hún gefur og tekur, 

huggar og hirtir.“27 

2.1.5 Umhverfismennt 

Umhverfismennt  rúmar umfjöllun um þekkingu á nánasta umhverfi sínu og þeim hættum sem 

umhverfinu stafar af mannlegum umsvifum. Einnig að fólk geri sér grein fyrir tengslum athafna 

sinna og ástands umhverfisins. „Velferð til framtíðar“ er stefnumörkun íslenskra stjórnvalda 

um umhverfi og þróun og hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi, sem þýðir að þörfum samtímans 

er mætt án þess að draga úr mögluleikum komandi kynslóða til þess að geta gert það sama. 

Einnig felur hún í sér uppeldi með áherslu á mótun viðhorfa og skoðana og eflingu ábyrgðar 

gagnvart náttúru og umhverfi. Stefnan er í stöðugri endurskoðun en helstu viðfangsefni hennar 

eru heilnæmt og öruggt umhverfi, vernd náttúru Íslands, sjálfbær nýting auðlinda og hnattræn 

viðfangsefni. Fræðsla um umhverfismál á að fara fram á öllum skólastigum, allt frá leikskóla til 

háskóla. Vegna efnahagsvaxtar og stöðugt vaxandi fólksfjölgunar hefur fólk víðtækari áhrif en 

áður á umhverfi sitt og lífríki jarðar og því kjörið að byrja fræðslu um umhverfimál strax á 

fyrsta skólastiginu.28 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að eitt af námsviðum hennar er náttúrufræði og 

umhverfismennt. Þar er fjallað um hlutverk náttúruvísinda í menntun barna á grunnskólastigi, 

nám og kennslu. Markmið umhverfismenntar birtast undir yfirheitinu Að búa á jörðinni og er 

sérstök áhersla lögð á umhverfismál og sjálfbæra þróun. Lögð er áhersla á mismundandi þætti 

eftir aldri barnanna en nefna má hreinleika vatns, orkusparnað, flokkun úrgangs, 

umhverfisvernd og náttúruvá í heimabyggð. Það er gert með því til dæmis að skoða lífríkið í 

nánasta umhverfi, kortleggja hættur, svo sem náttúruvá, veðurfar, árstíðir og fleira og finna 

leiðir til úrbóta. Skoða og ræða um afleiðingar árstíðarbreytinga á íslenskri náttúru, nánasta 

umhverfi og heimabyggð. Fjalla um kalda vatnið, svo sem uppsprettur, nýtingu og hreinleika, 

ræða muninn á hreinu vatni og menguðu, sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð 

lífvera, fjalla um muninn á því sem er endurnýjanlegt í náttúrunni og einungis er til í 

takmörkuðum mæli, ræða muninn á hreinu lofti og menguðu, ræða landgræðslu, útivist í sátt 

víð náttúruna, gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist 

 
27 Páll Skúlason 1994:16 
28 Umhverfisráðuneytið 2008 
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á samspilinu við hana, ræða mikilvægi verndunar óspilltrar eða lítt snortinnar náttúru og 

fleira.29 

Í Aðalnámskrá leikskóla, undir námssviðinu náttúra og umhverfi, segir að leikskóla beri 

að fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Auk þess að efla vitund barna um 

virðingu og ábyrgð á náttúrunni og hjálpa þeim að sjá fegurð hennar.30 Í leikskóla hefur 

umhverfismennt miðast við tvo áhersluþætti, annars vegar að kenna börnum góða umgengni 

við náttúruna og hins vegar að veita þeim tækifæri til þess að njóta og kynnast náttúrunni.31 

Telja má að gott sé að börn kynnist náttúrunni í gegnum jákvæða reynslu. Hana ættu 

þau að geta öðlast með ýmiss konar hætti. Til greina kæmi til að mynda að fara með börn í 

ferðir á staði sem illa hefur verið gengið um og síðan á staði sem vel hefur verið gengið um. 

Með því móti sjá þau sjálf hvað umgengnin við náttúruna er mikilvæg. Ekki hafa allir skólar í 

þéttbýli jafn greiðan aðgang að ósnortinni náttúru. Er það því á ábyrgð hvers skóla að nýta sér 

sem best það umhverfi sem til staðar er. Vettvangsferðir eru kjörin leið til að börnin fá að sjá 

og kynnast einhverju fleiru heldur en því sem er að finna á lóð skólans.  

 

2.1.6 Grenndarkennsla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemandi eigi að læra að þekkja staði í nágrenni heimilis  

síns og skólans og kunna skil á landfræðilegum hugtökum, þekkja nokkur örnefni stórra 

landforma svo sem nöfn fjarða, fjalla, áa, voga, dala og heiða. Einnig kennileiti og sögustaði í 

nágrenni skólans. Þetta eru áfangamarkmið í samfélagsfræði og kennd smám saman eftir aldri 

nemenda.32 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að börn fá snemma áhuga á nánasta umhverfi sínu og því 

sem þar fer fram og að þau eru forvitin, eftirtektarsöm og næm og taka vel eftir hinu smáa í 

umhverfinu. Áhuga þeirra og eftirtekt ber að efla og víkka áhugasvið þeirra og sjóndeildahring 

með skoðunarferðum í nágrenni leikskólans og með margvíslegum heimsóknum og 

náttúruskoðunarferðum.33 

Grenndarnám getur stuðlað að trú nemandans á eigin getu til að móta umhverfið í sátt 

og samlyndi við náttúru, samfélag og menningu. Þegar skólar vinna með staðarmenningu 

samfélagsins telst það vera grenndarkennsla. Meginmarkmið er að nemandi tengist umhverfi 

sínu. Nærtæk viðfangsefni um menningu, náttúru og fleira leiða auðveldlega til samanburðar 
 
29 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:5-33 
30 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
31 Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir 2001:22 
32 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:11-47 
33 Aðalnámskrá leikskóla 1999:27-28 
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við það sem er fjarlægara. Nemandi sér umhverfi sitt í betra samhengi en ella, farið er frá hinu 

nálæga til hins fjarlæga, farið er frá hinu þekkta til hins óþekkta og frá hinu hlutstæða til hins 

óhlutstæða. Þar af leiðandi verða nemendur betur í stakk búnir til að takast á við líf og störf 

hvarvetna á landinu. Mikilvægt er að grenndarfræðin fari inn í allar námsgreinar skóla svo 

viðfangsefnin verði mörg og fjölbreytt. Eitt af einkennum góðs kennara er að hafa sýn til 

margra átta og ná að tengja nám og kennslu í ólíkum greinum saman í eina og órofa heild.34 Til 

þess að nemendur verði læsir á sitt nánasta umhverfi þarf að gefa þeim tækifæri til að kynnast 

landfræðilegum, menningarlegum og náttúrlegum þáttum í umhverfi heimabyggðar, en þar á 

eftir má kynna þeim fjarlægari lönd og menningu. Með þessu móti er stöðugt verið að byggja 

ofan á þá reynslu sem börn hafa og reynsla þeirra nýtt í skólastarfinu.35 

Að kynna þá fegurð og kosti sem umhverfið býr yfir þannig að börn myndi jákvæðar 

tilfinningar til þess leiðir af sér löngun til verndar. Það ætti því að vera góð leið að nýta 

umhverfið sjálft sem uppsprettu fræðslu í grenndarkennslu til að örva og efla umhverfisvitund 

þeirra. Enn önnur leið sem opnast hefur til fræðslu um þetta efni er veraldavefurinn, með 

tilkomu hans opnuðust miklir möguleikar til námsefnisgerðar. Tilkoma veraldarvefsins hefur 

gert það að verkum að heimurinn er miklu nærtækari en áður og vegalendir og samskipti 

manna heimshorna á milli eru auðveldari. Þessi þróun er jákvæð og auðveldar nemendum að 

kynna sér aðra staði í heiminum sem vekja áhuga þeirra. Engu að síður er skilyrði þess að geta 

skilið og virt aðra menningarheima fyrst og fremst að skilja og þekkja sitt nánasta umhverfi.36 

Eins og greint hefur verið frá geta skólarnir lagt sitt af mörkum í þróun byggðarmála 

með því að stuðla að aukinni sjálfsvitund nemenda, sem byggir á sögu-, grenndar- og 

umhverfisvitund. Búferlaflutningar úr dreifbýli í þéttbýli hér á landi eru staðreynd og einn 

þáttur til að sporna gegn þeim er að skólarnir vinni að grenndarfræðum. Þar sem rekstur grunn- 

og leikskóla er í höndum sveitafélaga ætti að vera möguleiki á gerð námsefnis sem byggir á 

heimabyggð nemenda og umhverfi, enda augljós hagur sveitarfélaganna í húfi.37 

Af þessu má ráða að við gerð námskrár ættu kennarar að nýta þá staði sem umhverfi 

hvers skóla hefur upp á að bjóða og hjálpa þar af leiðandi nemendum að læra að meta og njóta 

þeirra nánasta umhverfis. Með því ættu að vera meiri líkur á að varðveita þær auðlindir, svo 

sem sögulegar, menningarlegar og landfræðilegar, sem eiga undir högg að sækja vegna hinna 

miklu alheimsvæðingar. Að ofangreindu má einnig ráða að mikilvægt er að tengja nám barna 

við raunveruleikann, umhverfi barna og fjölskyldur þeirra, menningu og samfélag. Með því 
 
34 Bragi Guðmundsson 1999:34 
35 Bragi Guðmundsson 2000:51 
36 Eygló Björnsdóttir 2005 
37 Bragi Guðmundsson 1999:37 
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erum við að búa í haginn fyrir komandi kynslóðir svo þær öðlist þá þekkingu og reynslu sem 

nauðsynleg er til að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Þar sem börn eru mjög móttækileg og 

fljót að tileinka sér nýja þekkingu hlýtur að borga sig að byrja strax í leikskóla að vinna með 

grenndarkennslu. 

Gróður er stór hluti af umhverfinu, hann kemur og fer, lifnar við og deyr, allt eftir 

aðstæðum hverju sinni. Í næsta kafla verður fjallað um gróðurfar á Íslandi en þó mest við 

Eyjafjörð. 

 

2.2 Gróðurfar í Eyjafirði 
 

Plöntur eru lífsnauðsynlegar fyrir líf á jörðinni því þær framleiða súrefni sem bæði menn og öll 

dýr þurfa til að anda. Einnig sjá plöntur bæði mönnum og mörgum dýrum fyrir fæðu. Nú á 

tímum ræktum við plöntur á ákveðnum svæðum til að gera uppskeru þeirra auðveldari. Plöntur 

sjá okkur enn fremur fyrir mörgum öðrum nytsamlegum efnum eins og viði, bómull, málningu, 

gúmmíi og lyfjum. Plöntur hafa verið nýttar af mönnum frá örófi alda til lækninga og eru 

„náttúru- eða jurtalækningar“ vinsælar um heim allan í dag.38 

Gott er að glöggva sig á gróðursögu Íslands til að skoða hvernig Eyjafjörður fellur inn í 

þá mynd. Elstu gróðurleifar á Íslandi eru frá því snemma á tertíerskeiði fyrir um 13-15 

milljónum ára. Upplýsingar um gróður frá þeim tíma koma frá steingervingum, sem sjá má í 

fjöllum Eyjafjarðar. Loftslag var þá hlýtt og rakt, hlýrra en nokkru sinni síðar. Þá var gróður á 

Íslandi mjög fjölbreyttur og hafa fundist leifar um 50 trjátegunda frá þessum tíma. Loftslag fór 

kólnandi eftir því sem leið á tertíertímann. Kulvísustu tegundirnar hurfu smám saman, 

lauftrjánum fækkaði og barrviðir urðu ríkjandi eftir því sem ísaldartíminn nálgaðist. Á 

ísaldartímanum, sem hófst fyrir um þrem miljónum ára og er trúlega ekki lokið enn, skiptast á 

jökulskeið með heimskauta loftslagi og hlýviðrisskeið. Talið er að núverandi hlýviðrisskeið sé 

nýhafið. Á ísaldartímanum dó mest að því sem eftir var af trjágróðri tertíertímans út að 

undanskildum þremur til fjórum tegundum. Skiptar skoðanir eru um gróðurfar á Íslandi, en 

talið er líklegt að hluti íslensku flórunnar hafi á auðum svæðum lifað ísöldina af og síðar meir 

dreifst um landið. Ekki er þó vitað hversu stór hluti það er. Jafnvel er talið að 214, eða 55% 

þeirra tegunda sem hér voru fyrir landnám, hafi hjarað af síðasta ísaldarskeið en aðrar borist til 

landsins með fjardreifingu frá meginlandi Evrópu. Þessar plöntur hafa að mestu haldist í 

 
38 Riley, Peter 2007:34 
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landinu síðan og fáar bæst við þótt stofnsveiflur hafi verið verulegar eftir 

loftslagsbreytingum.39 Á Íslandi  eru nú skráðar um 452 tegundir villtra plöntutegunda.40 

Land við Eyjafjörð er betur gróið en margir aðrir hlutar landsins og uppblástur hefur 

verið minni en víða annars staðar. Jarðvegurinn helst nokkuð vel á hinum fornu 

blágrýtishraunlögum eins og er að finna í Eyjafirði. Land er víðast algróið á láglendi og sums 

staðar má finna víðáttumikinn, samfelldan mólendisgróður á fjallsflötum í 900 metra hæð. 

Minni blettir með samfelldum gróðri eru til ofan 1000 metra hæðar í fjöllum. Gróður í Eyjafirði 

mótast mjög af umhverfi sínu, af sögu loftlags og gróðurs á fyrri tímum, einnig þeirri meðferð 

sem hann hefur hlotið hjá íbúum svæðisins og verður fjallað um það síðar í kaflanum. Á 

Tröllaskaga er einhver fjölbreyttasta háfjallaflóra landsins og má finna þar nær allar tegundir 

íslenskra fjallaplantna. Oft hefur verið sagt um gróður í Eyjafirði að hann státi af meiri 

fjölbreytni en víða annars staðar á landinu. Skýringarnar eru nokkrar, eins og að landrænt 

loftslag einkennir þetta svæði, lítil úrkoma en allmiklar hitasveiflur, meiri munur hámarks- og 

lágmarkshita en annars staðar á landinu. Útsveitir Eyjafjarðar eru með snjóþyngstu 

láglendissvæðum landsins en það kemur sér vel fyrir jurtir sem þurfa skjól af snjónum yfir 

vetrarmánuðina. Einnig eru skagarnir báðum megin Eyjafjarðar fjölbreytilegir háfjallaskagar og 

hýsa af þeim sökum óvenjumargar fjallaplöntur. Að lokum má nefna að dagshiti á sumrin er 

mjög hagstæður í innsveitum Eyjafjarðar og fyrir tilstilli hans lifa þar ýmsar hitakærar plöntur. 

Þegar þessir þættir verka allir saman verður niðurstaðan óvenju fjölbreytt skilyrði fyrir ólíkar 

tegundir plantna.41 Fjölbreytt náttúra Eyjafjarðar er kjörin til vettvangsferða fyrir skóla á 

svæðinu, þar sem hægt er að leyfa börnum að kanna, njóta og uppgötva. 

Í Eyjafirði er mikill munur á gróðri í inndölum og útsveitum og hefur þar veðurfar 

mestu áhrifin. Gróður í útsveitum er fjölbreyttari en innsveitum. Melar á svæðinu eru 

gróðurlendi með ósamfelldum, strjálum þurrlendisgróðri.42 Má þar nefna eina tegund 

sérstaklega sem hefur fengið viðurnefnið þjóðarblóm Íslendinga og heitir holtasóley. Blómið 

var valið með opinni skoðanakönnun á netinu og einnig með atkvæðagreiðslu í skólum 

landsins. Tilgangurinn var að finna blóm sem hefði táknrænt gildi og þjónaði hlutverki sem 

sameiningartákn, blóm sem nýta mætti í kynningar- og fræðslustarfi en jafnframt var 

markmiðið með leit að þjóðarblómi að skapa umræðu um blóm og gróður til að auka samstöðu 

um gróðurvernd. Frumkvæði að verkefninu hafði landbúnaðarráðuneytið og vann það í 

 
39 Hörður Kristinsson 2000:225-228 
40 Flóra Íslands 2008   
41 Hörður Kristinsson 2000:228-230 
42 Hörður Kristinsson 2000:230-232 
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samvinnu við menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og umhverfisráðuneytið og var 

Landvernd falin umsjón með framkvæmdinni.43 

Í Eyjafirði hefur land víða verið friðað fyrir beit og þar gróa melar fljótt og breytast í 

önnur gróðurlendi. Sama gerist ef skógur vex upp í nágrenni þeirra og skýlir þeim. Fyrir 

landnám voru skógar aðalgróðurlendið um allan Eyjafjörð en eyddust smám saman, fyrst í 

innsveitum enda eftirsóttir. Mólendi sem er breytilegt í útliti eftir staðháttum er víðáttumikið 

við Eyjafjörð og er eitt aðalgróðurlendið sem tók við af skógunum og þekur meiri hluta 

þurrlendis á svæðinu. Graslendi er samheiti á þurrlendi þar sem grös eu ríkjandi en þau eru af 

ýmsum gerðum eftir staðháttum, ýmist náttúruleg eða manngerð. Snjódældir eru sérstakt 

gróðurlendi sem skapast af snjónum sem hlífir þeim vetrarlangt. Við þessar aðstæður vex ein 

planta sem er nokkuð einkennandi fyrir utanverðan Eyjarfjörð aðallega austan megin og heitir 

þúsundblaðarós og er af burknaætt. Mýrar eru víða við Eyjafjörð, mest flæðimýrar við ár og 

einnig hallandi mýrar víða um neðanverðar hlíðar og undir fjallsrótum. Lindir sjást langt að í 

fjallshlíðum vegna ljósgræns litar tveggja mosategunda sem eru almennt kallaðir einu nafni 

dýjamosi. Lítið er af stórum stöðuvötnum í Eyjafirði og tjarnir eru ekki áberandi og því 

vatnagróður ekki fjölbreyttur. Gróður sem myndast þar sem sjór flæðir inn í gróið land við háa 

sjávarstöðu, venjulega við óshólma vatnsfalla, nefnist sjávarfitjagróður og er þar oftast að finna 

svipuð plöntusamfélög sem finnast ekki nema við þessi skilyrði. Sérstakt gróðursamfélag af 

mosum og skófum er að finna utan á klettum. Á klettasyllum og bröttum klettabásum þar sem 

beitardýr komast ekki að getur verið sérlega vöxtulegur gróður af ýmsum tegundum sem illa 

eða ekki þola stöðuga beit. Mikið af fjallagróðri er að finna við Eyjafjörð bæði af algengum og 

sjaldgæfum fjallaplöntum.44 

Maðurinn hefur lengi haft áhrif á gróðurinn í Eyjafirði, bæði viljandi og óviljandi og 

hefur það ýmist verið til bóta eða neikvætt. Oft ráða skammtímasjónarmið því sem gert er og 

einnig getur verið erfitt að sjá fyrir um áhrif ýmissa athafna til lengri tíma litið. Einnig geta 

skoðanir manna á því hvað sé jákvætt eða neikvætt verið ólíkar. Menn hafa haft misjafnar 

skoðanir um eyðingu skóganna en talið er að athafnasemi mannsins vegi þyngst. Skógur var 

höggvinn og rifinn og notaður til byggingar, eldiviðar og kolagerðar. Lítið var gert til 

endurnýjunar og sjálfala sauðfé kom í veg fyrir að birki sáði sér. Er það talið hafa haft mestu 

áhrifin á gróðurinn hingað til, einnig hefur ræktun og skurðgröftur haft áhrif. Í framtíðinni er 

talið að innflutningur plantna og skógrækt muni hafa mest áhrif og því mikilvægt að vanda þar 

vel til verka. Alvarlegustu afleiðingar eyðingar skóga eru taldar uppblástur jarðvegs sem víða 

 
43 Landvernd 2004 
44 Hörður Kristinsson 2000:232-245 
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fylgdi í kjölfarið, en var þó ekki eins alvarlegur í Eyjafirði eins og víða á landinu. Önnur 

viðamestu áhrif búsetu á gróður eru talin vera beitarvenjur sem lengi tíðkuðust en í dag hefur 

dregið verulega úr beit á svæðinu.45 Segja má að bændur vinni vel að því að hafa áhrif á þetta, 

til dæmis með gæðastýringu í sauðfjárrækt, sem meðal annars felur í sér að sauðfénu er beitt 

eftir ákveðnum vinnureglum með það að markmiði „að búa betur“.46 Nútímaræktun byggist á 

jarðvinnslu, sáningu nytjajurta og áburðarnotkun. Áhrifin eru í flestum tilfellum jákvæð en ef 

áburður fer á óræktað land umbreytir hann gróðrinum, eyðir lyngi en eykur grasvöxt og kæfir 

villtan gróður. Aðfluttar plöntur hafa í flestum tilfellum lítil áhrif nema í næsta nágrenni, þær 

eru oft plöntur sem mega sín lítils án ræktunar og hverfa að henni lokinni. Í öðrum tilfellum  

geta þær haft ýmsar afleiðingar og verið til óþurftar við ræktun má þar sérstaklega nefna njóla 

og arfa. Alaskalúpína er dæmi um plöntu sem var flutt inn fyrir miðja 20. öldina í þeim tilgangi 

að græða sanda og örfoka land og bæta jarðveginn. Hún vinnur verk sitt vel þegar henni er sáð í 

ógróið land en eyðir öllum gróðri þegar hún kemst í gróið land.47 

Það er mikilvægt að íbúar Eyjafjarðar vinni með náttúrunni að því að varðveita þann 

fjölbreytta gróður sem einkennir svæðið. Íbúar þurfa að rækta og nytja landið með það fyrir 

augum að geta skilað því í jafngóðu eða betra ásigkomulagi en þeir tóku við því. Möguleiki 

fyrir því á að vera fyrir hendi með því að setja umverfismál í samhengi við okkar daglega líf.  

 

2.3 Landvernd – Grænfáninn 
 

Árið 2000 gerðist Landvernd aðili að alþjóðlegu samtökunum Foundation for Environmental 

Education in Europe (FEEE). Samtökin sjá um fjögur mismunandi verkefni og er Grænfáninn 

eitt af þeim. Ásamt Landvernd er sérstakur stýrihópur fyrir verkefninu og í honum eru átta 

manns, ýmist úr umhverfis- eða skólageiranum ásamt verkefnisstjóra. Skólar á grænni grein er 

verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum, þeir skólar sem 

áhuga hafa á að taka þátt leitast við að stíga skrefin sjö (viðauki 1) sem eru í stuttu máli: 
1. Umhverfisnefnd starfar innan skólans. 
2. Staða umhverfismála í skólanum er metin. 
3. Áætlun gerð um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í skólanum. 
4. Stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum er sinnt í skólanum. 
5. Nemendur eru fræddir um umhverfismál. 
6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. 
7. Skólinn setur sér formlega umhverfisstefnu.48 

45 Hörður Kristinsson 2000:246-248 
46 Bændasamtök Íslands 2008 
47 Hörður Kristinsson 2000:249-252 
48 Landvernd 2008 
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Þegar skrefin sjö hafa verið stigin getur skólinn sótt um að fá Grænfánann og þegar hann 

blaktir við hún er haldið áfram með ný markmið til að skólinn fái Grænfánann endurnýjaðan 

eftir tvö ár. Skrefin sjö eru ákveðið verkefni sem efla vitund nemenda, kennara og annarra 

starfsmanna skólans um umhverfismál. Þau auka þekkingu nemenda og skólafólks og leggja 

grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða og innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum 

skóla. Helstu markmið verkefnisins eru nokkur og má þar nefna:  

• Að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku.  

• Að efla samfélagskennd innan skólans, auka umhverfisvitund með menntun og 

verkefnum innan kennslustofu og utan.  

• Að styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru ákvarðanir 

sem varða nemendur.  

• Að veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál, tengja skólann 

við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.  

Fyrstu Grænfánarnir á Íslandi voru dregnir að húni árið 2002 og eru umhverfismerki sem nýtur 

virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.49 

Samkvæmt tölum frá menntamálaráðuneytinu er fjöldi grunnskóla á landinu 177 og 

leikskóla 271.50 Grunnskólar sem skráðir eru á grænni grein haustið 2007 eru 57 og hafa 25 

þeirra fengið Grænfánann, skráðir leikskólar eru 39 og 15 hafa fengið Grænfánann. Verkefnið 

nær einnig til framhalds- og háskóla.51 

Skólar sem taka þátt í verkefninu Skólar á grænni grein eru að leggja sitt af mörkum í 

umhverfismennt barna, þar sem þekking, gildismat og viðhorf til umhverfisins hefur mikið að 

segja í nútíma þjóðfélagi. Það stuðlar að því að börn verði ábyrgir þegnar í umhverfinu, 

samfélaginu og heiminum öllum.   

 
49 Landvernd 2008 
50 Menntagátt 2008 
51 Sigrún Helgadóttir 2007 
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3. Hugmyndafræðin 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að hún sé lögum samkvæmt hugmyndafræðilegur grundvöllur og 

stefnumótandi leiðavísir að uppeldisstarfi í leikskólum landsins. Á grunni Aðalnámskrárinnar 

ber sérhverjum leikskóla að semja skólanámskrá þar sem gerð er uppeldis- og námsáætlun til 

lengri eða skemmri tíma. Skólanámskrá á að vera í samræmi við opinbera uppeldisstefnu 

leikskóla, einnig þær áherslur og sérstöku markmið sem hver leikskóli setur sér.52 Námskráin á 

að leiðbeina kennurum og nemendum í skólastarfi, hún á að innihalda fræðilegan grunn um 

almennar hugmyndir að skólastarfi og sértæka hugmyndafræði sem styður starf hvers skóla 

fyrir sig.53 Enga uppeldisstefnu, hugmyndafræði eða vinnubrögð er hægt að nota við mótun 

leikskólastarfsins án þess að tengja hana við eigið líf, landið, sveitarfélagið sem leikskólinn er 

í, leikskólann sjálfan, barna-, foreldra- og starfsmannahópinn sem er í leikskólanum hverju 

sinni.54 Þess vegna hlýtur að vera gott að kynna sér ýmsa  hugmyndafræði, leita innblásturs úr 

mismunandi áttum og byggja síðan styrkan grunn að starfi leikskóla. Góð hugmyndafræði 

hefur fram að færa kenningarleg grundvallaratriði til að byggja á og hagnýtar upplýsingar til að 

vinna með í leikskólastarfi. 

Þegar skoðaðar eru heimasíður leikskóla á Íslandi má sjá að sumir þeirra tengja stefnu 

skólans við hugmyndir og kenningar ákveðinna fræðimanna og heimspekinga sem hafa haft 

áhrif á ýmis mál tengd kennslufræðum og þroska og uppeldi barna. Hér á eftir verður fjallað 

um nokkra fræðimenn sem tengja hugmyndafræði sína á einhvern hátt grenndarfræðum.  

 

3.1 John Dewey  
 

John Dewey fæddist 1859 í Vermontfylki í Bandaríkjunum. Hann afrekaði margt á langri ævi 

og lagði mikið af mörkum, meðal annars til menntamála. Hann starfaði mikið í skólum ásamt 

því að gefa út mörg mikilvæg rit tengd uppeldisfræði.55 Hann hefur gjarnan verið talinn sá 

hugmyndafræðingur sem á hvað best við hugmyndir okkar um uppeldi í dag og hefur haft áhrif 

á marga uppeldisfræðinga síðustu áratuga. Dewey hefur gjarnan verið þekktur af 

einkunnarorðum sínum: „Að læra með því að framkvæma“ (learning by doing) sem eru talin 
 
52 Aðalnámskrá leikskóla 1999:34 
53 Bragi Guðmundsson 1999:32 
54 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:8 
55 Field, Richard 2001  
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lýsa uppeldisfræði hans vel.56 Í því felst fyrst og fremst að taka eftir afleiðingum athafna og 

finna orsakatengsl á milli athafna og afleiðinga. Frumþekking hugsunar felst í því að gera sér 

þessi tengsl ljós. Mikið samband er talið vera á milli heimspeki og uppeldishugmynda hans. 

Hugmyndir hans um heimspeki komu fram í því að hann vildi hjálpa til við að finna út hvernig 

við gætum náð tökum á þessum heimi og bætt hann. Dewey taldi þekkingu vera huglæga og 

persónulega og að börn geti aflað þekkingar út frá reynslu sinni við að glíma við verkefni. 57  

Má af þessu ráða að það að láta börn glíma við verkefni sem hæfa þeim hjálpi þeim að finna 

þessi orsakatengsl milli athafna og afleiðinga og efli þar með þekkingu þeirra. Því meiri 

reynslu sem þau hafa við að taka eftir afleiðingum athafna sinna því víðtækari verður þekking 

þeirra.   

Samkvæmt Dewey er líf barns undir sterkum áhrifum frá umhverfinu, auk þess sem 

visst samspil á sér stað milli samfélags og barns vegna þeirra áhrifa sem þau geta haft á hvort 

annað. Samfélagið getur bæði haft áhrif og mótað barnið á sama hátt og einstaklingurinn getur 

breytt samfélaginu. Hann talaði um að mikilvægi menntunar fælist meðal annars í því að vera 

samábyrgur.58 Þetta á vel við í tengslum við grenndarfræði þar sem verið er að tengja börnin 

við samfélagið í kringum þau og er þá gott að börnin þekki það samfélag af eigin raun. Með 

þátttöku og virkni í samfélaginu er líklegt að börn öðlist meiri félagsfærni sem ýtir undir góða 

sjálfsmynd (sjálfsvitund). 

Dewey vildi meina að börnum væru áskapaðar tilteknar hvatir og atferlishneigðir sem 

myndu birtast í fjórum ásköpuðum áhugaefnum, það er félagshvötinni, rannsóknarhvötinni, 

sköpunarhvötinni og listhvötinni. Hann vildi að hlutverk kennarans væri að skapa aðstæður 

ásamt leiðsögn, með það að markmiði að hæfileikar barnsins þroskuðust á þann hátt að þeir 

yrðu bæði barninu sjálfu til góðs og samfélagi þess.59 Telja má að það sé góð leið að nota 

aðstöðu, bæði innan og ekki síður utan leikskólans, til að fara í alls konar vettvangsferðir. 

 Í hugmyndafræði Dewey kemur fram að hlutverk uppalandans sé þjálfa hugann en ekki 

það að kenna hugsun, og er það í samræmi við verkhyggju hans, það er að börn þurfa að læra 

að hugsa. Til að mynda sér góðar hugsunarvenjur þurfa börn að taka þátt í verki sem reynir á 

hugsun og skilning. Dewey talar um ígrundaða hugsun, sem felur í sér samfellda röðun 

hugmynda á þann hátt að hver hugmynd ræðst af því að það sem á undan er gengið sé rétt 

niðurstaða. Hver áfangi er skref fram á við, sem liður í hugsun. Í ígrundaðri hugsun eru 

ákveðnir þættir tengdir saman og mynda þannig niðurstöðu. Hugsun gefur atburðum og hlutum 
 
56 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:39-40 
57 Myhre, Reidar 2001:170-173 
58 Jónas Pálsson 1978:63 
59 Myhre, Riedar 2001:174 
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merkingu sem fær börn til að skilja betur.60 Það þarf að þjálfa börn í að ígrunda hugsun sína 

þannig að þau framkvæmi ekki hluti án þess að hugsa nægilega vel út í afleiðingar gjörða 

sinna. 

 Dewey skrifaði um leikinn með tvennum hætti, annar vegar sem leik sem veitir 

almennari greiningu á þekkingu yngri barna og hins vegar leit hann á leikinn sem áhuga á 

frjálsri og eðlislægri rannsókn á þjóðfélagi og náttúru.61 Það er greinilegt að Dewey telur 

reynsluna mjög mikilvæga fyrir þroska barnsins, það er að barni læri af því að framkvæma 

sjálft og öðlist þannig meiri reynslu. Með aukinni reynslu hlýtur þekking barns að verða 

víðtækari. Einnig má af þessu ráða að nauðsynlegt sé að tengja skólann við lífið utan hans, eins 

og grenndarfræðin gera. Þá er unnið markvisst að því að börn öðlist þekkingu á nánasta 

umhverfi sínu og síðan stækki sjóndeildarhringurinn smám saman. 

 Lýðræði er, að mati Dewey, samfélag sem byggir á sameiginlegri reynslu og trausti, þar 

sem réttur hverrar manneskju til að taka þátt og tilheyra er hafður að leiðarljósi og virtur sem 

slíkur.62 Eitt af verkum hans var að setja á laggirnar tilraunaskóla með það að markmiði að 

koma hugmyndum sínum um menntamál í raunverulegar aðstæður. Lögð var áhersla á að færa 

skólann nær lífinu í samfélaginu með virkri þátttöku barna, sem jafnframt fengu tækifæri til að 

læra með því að framkvæma sjálf. Kennsla yngstu barna miðaði við rannsóknir á nánasta 

umverfi þeirra, frá því sem næst var til þess sem lengra var í burtu. Viðfangsefnin voru til 

dæmis fjölskyldan, heimilið og störf fólks í samfélaginu og þegar börnin urðu eldri var farið út 

í sögulega þróun til dæmis í iðnaði og uppgötvunum.63 Þessar hugmyndir Dewey gera börn að 

virkum borgurum í því samfélagi sem þau lifa í.  

Á heimasíðu leikskólans Naustatjarnar er vitnað í Rit um uppeldisstefnur en þar kemur 

fram að Dewey taldi umhverfi barna skipta miklu máli. Honum fannst mikilvægt að reynt væri 

að örva börn í gegnum uppeldisumhverfið með því að láta þau takast á við hæfilega erfið 

verkefni, með því nái þau að efla virka hugsun. Dewey telur það vera í verkahring kennarans að 

sjá til þess að umhverfið barna sé hvetjandi fyrir vöxt þeirra og þroska. Einnig þarf kennarinn 

að sjá til þess að börnin hafi fjölbreytt kennslugögn ásamt efniviði.64 Óhætt er að fullyrða að 

árangur barna sé meiri í örvandi umhverfi. Ein leið til þess að skapa örvandi umhverfi er að 

tengja námið í leikskólanum lífinu utan hans. Nauðsynlegt er að í námi barnanna felist 

 
60 Dewey, John 2000:6,29,39-42  
61 Frost, Joe L. o.fl. 2005:18 
62 Kristín Dýrfjörð 2006 
63 Jóhanna Einarsdóttir 1997:30 
64 Naustatjörn 2008  
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lærdómur um umhverfi þeirra og samfélag, það stuðlar að því að lærdómurinn gagnist þeim 

þegar fram líða stundir. 

3.2 Hugmyndafræði Reggio Emilia  
 

Hugmyndafræði Reggio Emilia hefur verið í stöðugri þróun frá árinu 1945. Hún er hvorki 

kenning né uppeldisstefna heldur leikskólastarf sem nefnt er eftir samnefndri borg á Norður-

Ítalíu og þar ríkja fersk og opin vinnubrögð. Kennarar fylgjast með nýjustu rannsóknum um 

nám barna og nota hugmyndir þaðan um starfið sem gera það opið og margbreytilegt. Mikil 

áhersla er lögð á að tengja fræði og framkvæmd í daglegu starfi og víða er leitað fanga. 

Aðalfrumkvöðullinn og hugmyndasmiðurinn að þróun leikskólamála í Reggio var 

sálfræðingurinn Loris Malaguzzi og gagnrýndi hann vestrænt skólakerfi og menningu sem að 

hans sögn lagði of mikla áherslu á orðin, afneitaði líkama og tilfinningum barna og upphafði 

kerfishugsun, rökhyggju og talað mál. Hann leit á menntun sem samfélagslegt ferli, þar sem  

sameiginlegar uppgötvanir barna og kennara verða til við að setja fram tilgátur og ræða saman. 

Leitast er við að umhverfi leikskólans sé nokkurs konar spegilmynd af samfélaginu og reynt að 

hafa efnivið, áhöld, mat og fleira líkt því sem gerist í samfélaginu. Börnum eru gefin tækifæri 

til að kynnast sögu samfélagsins sem þau geta tengt við líðandi stundu og hugsað fram á við.65 

Hann sagði að börn hefðu hundrað mál og frá þeim væru tekin níutíu og níu. Hann 

útskýrði það meðal annars með því að börn hafi meðfædda hæfileika til að lesa umhverfið sitt 

með öllum skilningarvitum og afla sér fróðleiks og þekkingar sem er margfalt flóknara en 

almennt hefur verið talið. Hann lagði áherslu á sjálfsvitund og segir að til að maðurinn geti 

verið sjálfstæður þurfi hann að geta greint sig frá öðru fólki og hlutum og þurfi að kynnast 

sjálfum sér til að geta verið öðrum kunnur. Þekking felur í sér að finna rétt svar, 

vellíðunarkennd, aukið sjálfstraust og skýrari sjálfsvitund.66 

Hver dagur á að vera spennandi reynsla fyrir barnið með nýjum uppgötvunum og 

vísindalegum rannsóknarleiðangrum. Ytri og innri veruleiki barnsins á að sameinast í hundrað 

tjáningarmátum í frjórri sköpun þess. Malaguzzi segir að talað mál, það er orðin, séu voldug en 

nauðsynlegt sé að þekkja þau með eigin reynslu, skynjun og tilfinningum. Til þess að börn 

öðlist skilning á því stóra og smáa og geti fótað sig í flókinni tilveru verði þau að fá að upplifa 

af eigin raun með því á sjá, snerta, skynja og grípa. Hann lagði áherslu á að fullorðnir hafi 

meðvitað og markvisst mótandi áhrif á börn til þess að hjálpa þeim að þjálfa augu sín og 

 
65 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:7-11 og 17-18 
66 Börn hafa hundrað mál 1988:14 og 45 
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vitsmuni. Spakmæli sem víða hafa heyrst og eru eftir Loris Malaguzzi eiga því vel við hans 

kenningu: „Börn eru gullnáma, en hlutverk fullorðinna er að fá gullið til að glóa.“67 Í

leikskólum í Reggio er litið á umhverfið sem einn af kennurunum, það er þriðja kennarann. Er 

þá átt við að kennarar eru börn því þau læra hvert af öðru, umhverfið sem bíður upp á mikið 

fræðslugildi og kennarar og á það að vera í höndum hans að sjá fræðslugildið í umhverfinu. 

Hver leikskóli hefur sína menningu og sitt umhverfi sem ber að nýta og sagði Malaguzzi að það 

væri svo margt í heimalandi hvers skóla sem honum bæri að nýta. Í Reggio er lögð áhersla á að 

börnin fái tækifæri til að kynnast sögu samfélagsins til að flétta inn í nútímann og byggja 

framtíð. Guðrún Alda Harðardóttir talar um í bókinni Í leikskóla lífsins að í Reggio sé mikil 

áhersla lögð á að leikskólar efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund68 

Öll þau hugtök hefur verið fjallað um hér að framan. Nánasta umhverfi og samfélag er því 

samofið starfi þeirra leikskóla sem hafa stefnu Reggio Emilia að leiðarljósi.  

 

3.3 Guðmundur Finnbogason  
 

Guðmundur Finnbogason var fæddur á Arnastapa í Ljósavatnsskarði 6. júní 1873. Þrátt fyrir að 

135 ár séu frá fæðingu hans hafði hann engu að síður mjög nútímalegan skilning á gildi 

almennrar menntunar, sem að hans mati var gagnleg bæði fyrir einstaklinginn og heildina.69 

Guðmundur var sálfræðingur og mikill menningarfrömuður og má kalla hann hugmyndalegan 

guðföður fyrstu almennu laganna um fræðslu barna á Íslandi, sem sett voru árið 1907. 

Aðdragandann má rekja þess að árið 1901 sótti hann um styrk frá Alþingi til þess að kynna sér 

til hlítar uppeldis- og menntamál í grannlöndunum. Fékk hann styrkinn frá Alþingi með þeim 

rökum að nauðsyn bæri til að afla þekkingar til að koma fram með heppilegar tillögur um nýja 

og betri tilhögun á fyrirkomulagi menntamála á Íslandi.70 Guðmundur hafði trú á að menntun 

þjóðarinnar væri lykill að farsæld hennar og frelsi og fyrir þá trú var hann reiðubúinn að leggja 

mikið af mörkum. Rit hans Lýðmenntun kom út árið 1903 og má nefna nokkurs konar gunnfána 

íslenskrar almenningsmenntunar. Þar setur hann fram heildstæða ígrundaða menntastefnu sem 

tekur bæði til markmiða, inntaks náms og aðferða í lýðfræðslu. Tillögur hans að heildarskipan 

skólakerfisins beinast að því að efla menntun Íslendinga og leggja þar með grunn að 

 
67 Sigrún M. Proppé 1988:71 
68 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17-19 
69 Loftur Guttormsson 2005:75  
70 Loftur Guttormsson 2005:71 
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menningarlegu og efnahagslegu sjálfstæði okkar fámennu þjóðar.71 Loftur Guðmundsson 

prófessor skrifar um skólahugmyndir Guðmundar og segir hann verðskulda tvímælalaust að 

kallast hugmyndalegur guðfaðir barnafræðslulaganna. Hugtakið fjölfræðingur er sannnefni 

fyrir Guðmund þar sem hann var umsvifamikill fræðimaður og rithöfundur, frumsamdi 

fjölmörg rit og þýddi margvíslegt efni á sínu sérsviði. Einnig hafi hann varðað veginn og vísað 

leið þeim sem mótað hafa skólastarf á Íslandi allt fram á þennan dag. Rit hans Lýðmenntun er 

einn af hornsteinum íslenskrar alþýðufræðslu og á enn í dag mikið erindi til samtímans.72 

Eins og Bragi Guðmundsson segir var grenndin Guðmundi hugleikin og er þá átt við 

mikilvægi þess að þekkja eigið umhverfi áður en litið skyldi til fjarlægari staða. Bókinni er 

skipt upp í kafla og er þar meðal annars að finna námsgreinar eins og landafræði, sögu og 

náttúrufræði, en saman mynda þær mikilvægan þekkingargrunn til skilnings á umhverfi 

mannsins og samfélögum hans. Guðmundur gengur svo langt að segja að náttúrfræði kenni 

mönnum betur að hugsa en flestar aðrar greinar. Einnig leggur hann áherslu á samspil manns 

og náttúru, einkum hlutverk mannsins og stöðu gagnvart náttúrulegu umhverfi sínu. Eru þar 

nytjasjónarmið honum ofarlega í huga ásamt einlægri náttúruupplifun.73 Í kaflanum um 

náttúrufræði segir hann „Engin námsgrein virðist vera öllu nauðsynlegri en náttúrufræðin, sé 

litið til gildis þess er hún hefur fyrir mannlífið.“74 Kjarninn í hugsun Guðmundar um tilgang 

náttúrufræða var að lykillinn að framförum væri fólginn í þekkingu sem aftur leiðir til skilnings 

á því nána sambandi sem á sér stað í umhverfinu. Einnig taldi hann náttúruþekkingu auka 

fegurðarskyn einstaklinga og virðingu fyrir náttúrunni.75 

Í kaflanum um sögu segir hann:  
Til þess að skilja nútimann, skilja sjálfan sig og þann heim sem maður lifir í, er því nauðsynlegt að 
sjá út yfir takmörk líðandi stundar. Til þess að skilja og meta rétt þjóð sína, einkenni hennar, kosti og 
lesti, verður maður að þekkja æfiferil hennar, sögu hennar, vita hvernig hún hefur reynst á umliðnum 
öldum og til þessarar stundar, í viðureigninni við aðrar þjóðir, í baráttunni við náttúruöflin.76 

Þessi viðhorf samræmast hugmyndum grenndarfræðinnar um mikilvægi 

söguvitundar fyrir börn til að geta lifað sem virkir þegnar í samfélaginu.

Þær kennsluaðferðir sem Guðmundur studdist við voru ekki í anda hinnar þurru 

staðreyndarkennslu þar sem áhersla er lögð á söguyfirlit, ártöl, röð konunga og nöfn merkra 

manna. Heldur vildi hann leggja áherslu á að sagan væri kennd á þann hátt að hún leiddi fram 

 
71 Ólafur H. Jóhannsson 1997:18 
72 Trausti Þorsteinsson 2005:9-11 
73 Bragi Guðmundsson 2005:103-106 
74 Guðmundur Finnbogason 1903:74 
75 Bragi Guðmundsson 2005:108 
76 Guðmundur Finnbogason 1903: 64 
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skýrar og sannar myndir af samfélaginu í því landi og á því tímabili sem um ræðir. Átti því 

lesandinn að finna áhrifamátt sögunnar og samspil hennar við manninn og náttúruna.77 

Guðmundur talaði um að börn hafi að jafna mestan áhuga á að læra um það sem næst er, 

eins og um íslensk húsdýr og fugla í stað dýra sem lifa aðeins í fjarlægum löndum, fjallið fyrir 

ofan bæinn í stað Himalaya-fjalla og svo framvegis. Þeir sem ekki  hafa gaman að því að læra 

um það sem nálægt er hafa varla gaman að því að læra um það sem er lengra burtu.78 

Í bókinni hans kemur fram að maðurinn getur ekki skilgreint sig út frá einu hlutverki 

heldur gegnir hann mörgum hlutverkum í einu. Menntun mannsins verður því að miðast út frá 

því að hann sé hæfur til að sinna mörgum hutverkum, því ekki er nóg að hugsa allt lífið út frá 

sjálfum sér heldur þarf að taka tillit til annarra í eigin athöfnum. Þegar allt kemur til alls getur 

enginn orðið að manni nema í samfélagi við aðra menn.79 Guðmundur talaði um að menntun 

væri mjög mikilvæg fyrir þjóðina alla, hann sagði að því betur sem hver einstaklingur er 

sjálfbjarga og kann að haga breytni sinni eftir því sem þjóðarheill heimtar, því meiri líkur eru á 

að hann bjargi sér í þjóðfélaginu. Þannig auki menntun beinlínis hagsæld þjóðarinnar.80 

Guðmundur lagði áherslu á mikilvægi þess að þekkja sjálfan sig og hlutverk sitt í 

samfélaginu. Hann var á þeirri skoðun að menntun þroski hæfni okkar til að lifa í samfélagi 

sem er í góðu samræmi við hugmyndir manna í dag um mikilvægi þess að börn læri um það 

sem gerist utan veggja skólans. Þetta má telja sem merki um það hversu framsýnn í hugsun 

Guðmundur var og að einhverju leyti á undan sinni samtíð í kennslu og menntamálum. Einnig 

er eftirtektavert hversu mikið hann miðar skrif sín um menntamál að raunverulegum aðstæðum 

íslensku þjóðarinnar.  

 
77 Pind, Jörgen L. 2006:200 
78 Guðmundur Finnbogason 1903:78 
79 Guðmundur Finnbogason 1903:11 
80 Loftur Guttormsson 2005:75 
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4. Starfið í leikskólanum Hóli  
 

Frá því leikskólinn var skilgreindur með lögum sem fyrsta skólastigið árið 1994 hafa kröfur og 

væntingar til skólans farið vaxandi og hefur markvisst verið unnið að því að styrkja hann til 

dæmis með þróunarstarfi. Leikskólinn er mennta- og uppeldisstofnun sem skipar mikilvægan 

hlekk í námi hvers einstaklings sem þar er. Menntamálaráðuneytinu ber samkvæmt lögum um 

leikskóla að stuðla að þróunar- og tilraunastarfi í leikskólum.81 Það kallar á það að við séum 

vakandi fyrir því sem betur má fara, vinnum sameiginlega að því að bæta leikskólastigið og 

notum til þess aukna þekkingu á því hvernig börn þroskast, læra og leika sér. Þróunarstarf er 

ein leið til að koma nýjum, bættum eða öðruvísi hugmyndum inn í leikskólastarfið og koma 

þannig að skólaþróun, sem er stöðug, skipuleg viðleitni til umbóta í skólum.  

 Þróunarstarf felur í sér afmarkað og tímabundið verkefni og vel skilgreind markmið sem 

unnið er að. Þróunarverkefni standa alltaf í nokkurn tíma, jafnvel nokkur ár. Nokkrar 

vinnureglur þarf að hafa í huga þegar ráðist er í þróunarverkefni. Setja þarf markmið, útvega fé 

og efni, finna tíma til að vinna verkefnið og síðast en ekki síst þarf að meta árangur og skrásetja 

til að hægt sé að nýta það áfram og miðla af reynslu. Yfirleitt kviknar hugmynd hjá einhverjum, 

hugmyndin er rædd og ef vilji er til er ráðist í skipulagningu starfsins. Undirbúningur fer eftir 

stærð verkefnisins sem ráðast á í. Mikilvægt er að þróunarstarf myndi eina samstæða heild.82 

Hér mun verða fjallað um þróunarstarf á hinum ímyndaða sveitarleikskóla Hóli. 

Skipulag, framkvæmd og mat á þróunarstarfinu við það að koma leikskólanum á laggirnar, 

verður ekki skilgreint sérstaklega í þessu verkefni heldur verður sagt frá því starfi sem 

leikskólinn býður upp á fyrir börnin. Það tengist að miklu leyti umhverfi skólans. Leikskólinn 

sem hér verður fjallað um er hvorki rannsókn né tilraun í vísindalegum skilningi, heldur 

hugmynd að starfi til að kynna börnum á leikskólaaldri af eigin raun náttúru og umhverfi á enn 

fjölbreyttari hátt en kostur er á í mörgum leikskólum. Markmiðið er að börnin styrki sjálfsmynd 

sína og að umhverfisvitund þeirra þroskist sem mest. 

4.1 Sveitin 
 

„Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi“ eru þekkt orð skáldsins Jónasar Hallgrímssonar úr ljóði 

hans, Alþing hið nýja, frá árinu 1840.83 Þessi fleygu orð koma í dag víða fyrir í umfjöllun um 

 
81 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5 og 45 
82 Guðrún Kristinsdóttir 2006:8-10 
83 Jónas Hallgrímsson 1995 
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sveitina og eru vel við hæfi. Enda starfa flestir bændur í nánum tengslum við umhverfi sitt, þar 

sem náttúran skiptir miklu máli. 

Ætla má að hver sjái lífið frá sínum sjónarhóli og hvernig hann gerir það er undir ýmsu 

komið. Það getur farið eftir aldri, búsetu, menntun, þjóðfélagsstöðu og síðast en ekki síst 

reynsluheimi. Má því gera ráð fyrir að gott sé fyrir börn á leikskólaaldri að kynnast umhverfinu 

og lífinu í sveitinni af eigin raun.  

Það er nokkuð merkilegt til þess að hugsa hvernig Íslendingum tókst að byggja hér land. 

Það hefur ekki alltaf verið tekið út með sældinni, meðal annars vegna kulda og einangrunar. 

Engu að síður þraukuðu þeir, rifu sig upp úr fátækt og þróuðu öfluga atvinnuvegi þar sem 

landbúnaðurinn lék veigamikið hlutverk. Gera má ráð fyrir að vitund fólks um náttúruna hafi 

verið góð á þessum tíma vegna þess hve stór hluti þjóðarinnar bjó í nánum tengslum við hana. 

Má því telja eðlilegt að sú arfleifð sem bændur og búalið skópu í aldanna rás hljóti að fara 

minnkandi með aukinni þéttbýlismyndun og minni tengslum fólks við sveitir landsins. Um 

1920 bjó rúmlega helmingur Íslendinga í dreifbýli, en við upphaf þessarar aldar bjuggu þar 

innan við 10% þjóðarinnar. Fyrir rúmri öld eða í upphafi 20. aldar fengust flestir Íslendingar 

við búskap, eða um 60% landsmanna. Á þeim tíma stóð landbúnaður á bak við rúm 40% af 

landsframleiðslunni. Í dag, um einni öld síðar, starfa aðeins um 3% þjóðarinnar í 

atvinnugreininni og mikilvægi hennar í þjóðarbúskapnum er komið niður fyrir 2%.84 

Mikilvæg sérstaða bænda er nálægðin við náttúruna sem er dýrmæt auðlind og með 

tengingu við sögu og menningu landsins skapast ein heild sem bændur geta miðlað til annarra. 

Með því að tileinka sér umhverfisvæna starfshætti er lagður mikilvægur grunnur að því að 

vernda landið fyrir komandi kynslóðir. Margir bændur hafa sett sér umhverfisstefnu og vinna 

markvisst að því að fylgja henni. Þannig vilja þeir auka gæðatákn starfsemi íslenskra bænda. 

Einnig vilja þeir með þessu móti vekja athygli á þeim mannauði sem blómstrar samhliða 

fagurri náttúru um land allt. Þeir þættir sem helst ber að nefna í umhverfisstefnu bænda eru: 

• Að halda umhverfinu hreinu og aðlaðandi. 
• Draga úr mengun, til dæmis með endurnýtingu, endurvinnslu, orkusparnaði og notkun á 

umhverfisvænum efnum. 
• Tryggja að fráveitur spilli ekki umhverfinu. 
• Stuðla að verndun menningar og náttúruminja. 
• Fylgjast með nýjungum um umhverfismál og koma þeim upplýsingum áfram til 

starfsfólks og annarra sem koma í sveitina. 
• Styrkja samstarfið við sveitarfélagið, önnur fyrirtæki og íbúa á svæðinu. 
• Vinna stöðugt að úrbótum í rekstri til að draga úr skaðlegum áhrifum.85 

84 Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson 2004:4 og 13 
85 Elín B. Viktorsdóttir o.fl 2004:241-242 
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Landbúnaður hefur tekið miklum stakkaskiptum, og ekki síst þess vegna er hann mikilvægur í 

sögu og menningu okkar þjóðar.  Tengsl Íslendinga við sveitina hafa trúlega minnkað mjög en 

það hlýtur samt að vera dýrmætt að viðhalda þeim í sjálfsvitund okkar Íslendinga. Það sem er 

nýtt í orðræðu um landbúnaðinn hér á landi er að nokkuð virðist talað um fæðuöryggi þjóða. 

Sveitir landsins koma þá sterkar inn í umræðuna, en þar fer fram fjölþætt framleiðsla matvara. 

Svo virðist sem nokkur hræðsla hafi gripið um sig um að matvælaframleiðsla leggist af og ótti 

við að byggðir fari í eyði. Í ljósi þess hlýtur að þurfa að meta mikilvægi íslensks landbúnaðar  á 

nýjan hátt.  

Eins og áður hefur komið fram meta börn það sem þau þekkja af eigin raun betur en það 

sem þau hafa einungis heyrt um og því gott ef þau geta fengið að upplifa sveitina og umhverfið 

í gegnum leikskólann. Það virðist af sem áður var þegar flest börn fengu einhver kynni af 

sveitinni, nú á dögum virðist sem stór hópur fólks komi aldrei nálægt lífinu í sveitinni og 

umhverfinu þar og hafa því litla vitneskju um hvernig vindar blása á þessum stöðum. 

 

4.2 Leikskólinn Hóll  
 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að kynna eigi hverju barni fjölbreytileika náttúrunnar og 

leyfa því að komast í lifandi tengsl við hana og njóta hennar.86 Einnig kemur þar fram að 

leikskólar búi mismunandi í félagslegu og landfræðilegu tilliti. Þessa sérstöðu ber leikskólum 

að virða og nýta sér. Sjálf Aðalnámskrá leikskóla  er höfð sveigjanleg til þess meðal annars að 

skólar geti nýtt sér sérstöðu sína í starfi og hver skóli geti haft sína námskrá sérstaka.87 

Í leikskólastarfi er mikilvægt að skipuleggja umhverfi þar sem börn öðlast þekkingu og 

færni með eigin uppgötvunum bæði í leik og starfi, innan dyra og utan. Viðbót við hefðbundna 

leikskóla er leikskóli staðsettur í sveit þar sem stundaður er búskapur og fjölbreytt náttúra er 

allt um kring og bæði er að finna manngert og náttúrulegt umhverfi. John Dewey talaði um að 

maðurinn væri hluti af heild og jafn háður náttúrunni eins og náttúran honum.88 

Leikskólinn Hóll, sem hér verður fjallað um, er staðsettur í sveit á bænum Áshóli í 

Grýtubakkahreppi. Áshóll stendur á hól upp af Þorsteinsstaðaeyri, tæpum kílómetra frá Laufási. 

Býlið var stofnað árið 1955. Landið einkennist af skógi, lyngmóum og mýrum sem nokkuð 

hafa verið ræktaðar sem tún og garðar. Landið liggur annars vegar að sjó og hins vegar að 

 
86 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
87 Aðalnámská leikskóla 1999:34 
88 Jónas Pálsson 1978:63 
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fjallsrótum Laufáshnjúks, einnig að löndum Laufáss og Þorsteinsstaða. Félagsbú er rekið í 

Áshóli og stundaður búskapur með sauðfé, hesta og kartöflurækt, einnig eru hundar á bænum. 

Hlunnindi eru af silungsveiði og æðavarpi.89 

Mynd 1: Áshóll, Laufáshnjúkur í baksýn 
 

Hóll er þróunarverkefni sveitarfélagsins Grýtubakkahrepps og Bændasamtaka Íslands 

og  styrkt af menntamálaráðuneytinu. Hann er nokkuð frábrugðinn hefðbundnum leikskólum. 

Starfsemi hans er í megindráttum að taka á móti börnum frá öðrum leikskólum allt árið um 

kring og er sjónum þá sérstaklega beint að leikskólum á Norðurlandi eystra, en á því svæði 

starfa 32 leikskólar.90 Heimsókn frá hverjum skóla stendur frá einum degi upp í tvær vikur, 

enda um mjög mislangan veg að fara fyrir börnin. Nemendurnir koma að morgni dags í 

hópferðabíl í fylgd með sínum leikskólakennurum og leikskólafélögum. Opnunartími er frá kl. 

8.00 til kl. 16.00. Leikskólinn er einnar deildar skóli, rúmar 25 börn og byggður sem færanlegt 

hús. Nánasta umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri náttúru milli fjalls og fjöru, náttúrulegu 

og manngerðu umhverfi ásamt fjölbreyttu dýralífi sem einkennir lífið í Áshóli. 

Markmið leikskólans er að börnin þroskist, leiki og læri í nánum tengslum við umhverfi 

skólans og allt sem þar er að finna og læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og sveitinni. Börn 

fá gott tækifæri til að komast í kynni við lifandi dýr og náttúruleg efni. Einnig takast börnin á 

við margbreytileg verkefni og þroska með sér góða sjálfsmynd. Það er gert með fræðslu, 

uppgötvunarnámi, skapandi starfi, góðu fordæmi, verkefna- og þemavinnu. Lögð er áhersla á 

umhverfismennt, börnum er kennt að ganga vel um náttúruna og í starfinu með börnunum er 

mikið notaður opinn og náttúrulegur efniviður. Skólinn býður upp á mikla möguleika til að 

leyfa börnunum að vinna úr upplifunum sínum, læra að þekkja uppruna sinn og einnig að víkka 

sjóndeildahringinn.  

Sérstaða skólans er nálægðin við mjög fjölbreytta náttúru og dýralíf, einnig öll þau 

útihús sem eru við bæinn og hægt er að nota á margskonar hátt til leikja og ýmissa 
 
89 Byggðir og bú 2006:144-145 
90 Menntagátt 2008 
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uppgötvanna. Kennararnir og börnin starfa í samvinnu við bændurna í Áshóli. Mikið samstarf 

er einnig milli kennara leikskólans Hóls og þeirra kennara sem koma með börnin í heimsókn 

frá öðrum leikskólum. Þannig getur barnahópurinn verið betur undirbúinn fyrir heimsókn í Hól. 

Leikskóli sem þessi er ætlaður fyrir öll börn en sérstaklega hugsaður til að koma til móts við 

þann stóra hóp barna sem ekki hefur kost á að upplifa allt það fjölbreytta umhverfi og líf sem er 

að finna í sveitinni. Slíkar aðstæður eru góð viðbót við annað faglegt starf sem unnið er á 

leikskólum. Lögð er áhersla á að börnin séu virkir þátttakendur og fái þannig gott tækifæri á að 

læra af reynslunni sem er mjög í anda hugmyndafræði John Dewey. 

Kennararnir á Hóli hafa fræðst mikið um og tileinkað sér jákvætt viðhorf til náttúrunnar 

og sveitarinnar sem skilar sér örugglega til barnanna. Með því að sýna einlægan áhuga á því 

sem verið er að skoða/gera hverju sinni geta kennarar smitað börnin af áhuga um umhverfið og 

hvert og eitt viðfangsefni. Skiptir því sjálfsagi og starfsgleði kennara miklu máli. Þeir grípa 

tækifærin sem gefast í augnablikinu og samþætta námsviðin sex, sem áður hefur verið sagt frá, 

inn í starfið þar sem við á. Það er í höndum kennara að sýna umhyggju, efla sjálfstæði og 

öryggi barnanna og hvetja þau til heimspekilegra samræðna og ígrundunar. Síðast en ekki síst 

má segja frá því að kennarar þurfa að fylgjast vel með að börnin séu örugg í umhverfinu, sem 

er fyrir mörgum þeim börnum sem koma mjög framandi.  

 Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla skal leggja áherslu á samræður sem byggjast á 

opnum spurningum sem krefjast íhugunar og örva gagnrýna hugsun.91 Dagskipulagið er mjög 

sveigjanlegt því hér eru næstum engir dagar eins. Börn á leikskólaaldri eru forvitin í eðli sínu 

og vilja endalaust vera að prófa ýmislegt og þreifa sig áfram, spyrja spurninga og velta 

hlutunum fyrir sér. Oft heyrast spurningar eins og: „Af hverju er þetta svona?“, „Hvað skyldi 

gerast ef ég geri þetta?“ og svo framvegis. Skólinn veitir börnunum tækifæri til að svala 

forvitni sinni, til dæmis með því að athuga ýmsa þætti í umhverfi skólans. Börnin fá tækifæri til 

að skoða, koma við, þefa af, bera saman, finna það sem er líkt og ólíkt með hlutum, dýrum, 

gróðri og fleiru og athuga samhengi þeirra. Börnunum eru gefin tækifæri til að spyrja 

spurninga, setja fram tilgátur og gera athuganir til að leita svara við spurningum sínum. Með 

þessu þroska börnin með sér ákveðin vinnubrögð og viðhorf, svo sem forvitni, samvinnu, 

sjálfstæði og gagnrýna hugsun. Börn verða öruggari með sig og sjálfstæðari í hugsun ef þau fá 

hvatningu til að rannsaka sjálf það sem er að gerast í kringum þau. Þau læra að meta það sem 

við þau er sagt og draga eigin ályktanir. Með því að fá að prófa sjálf skilja þau betur orsök og 

afleiðingu ýmissa þátta í umhverfi okkar. 

 
91 Aðalnámskrá leikskóla 1999:20 
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Mikil áhersla er lögð á útiveru barnanna allt árið um kring, ekki er talað um gott og vont 

veður, heldur það hvernig veðrið er hverju sinni. Í dag er fatnaður barna í flestum tilfellum 

góður til útiveru í alls kyns veðri, hvort sem það er blautt eða þurrt, logn eða vindur, heitt eða 

kalt.  

Umhverfismennt er gert hátt undir höfði á Hóli og náttúran mikið notuð sem leiksvæði 

og efniviður til uppgötvunar, leikja og skapandi starfs. Börn og kennarar safna ýmsu úr 

náttúrunni, svo sem steinum, gróðri, sandi og skeljum til að nota í föndur. Þá er  ýmislegt sem 

til fellur í búskapnum notað, eins og spýtuafgangar, kartöflur, hey og annað sem til fellur í 

kringum sauðféð.  Hóll er skóli á grænni grein og er unnið að markmiðunum sjö sem þarf að 

uppfylla til að fá Grænfánann. (viðauki 1.) Börnunum er kennt að umgangast náttúruna af 

virðingu, endurnýta það sem hægt er, flokka úrgang sem fer í endurvinnslu og spara vatn og 

rafmagn.   

Með ferðum út í náttúruna fá börnin hreyfingu og útiveru, kynnast umhverfinu og læra 

að meta það.92 Hér á eftir verður fjallað um nokkur af þeim fjölmörgu þemaverkefnum sem 

unnin eru í leikskólanum. Við undibúning þemaverkefna leggur kennarinn áherslu á að börnin 

fái að njóta sín og að það sé ferlið sem skipti máli. Lögð er rík áhersla á það sem segir í 

Aðalnámskrá leikskóla; leikurinn er leið barnsins til náms og þroska.93 

4.3 Vettvangsferðir í nánasta umhverfi skólans 
 

Eins og fram hefur komið er markmið grenndarfræða meðal annars að fræða börn um nánasta 

umhverfi sitt og auka skilning þeirra á landslagi og staðháttum heimabyggðarinnar.94 Mikil 

áhersla er lögð þá fjölbreyttu náttúru og menningu sem er umhverfis leikskólann og að börn 

læri að njóta þessara þátta. Náttúran er ekki öll sem hún er séð og er full af leyndardómum. Þar 

er að finna endalausa uppsprettu viðfangsefna fyrir börn að glíma við í leik og starfi. Hún bíður 

upp á ótal möguleika á að vinna með skilningarvit barnanna eins og sjón, heyrn, lyktar-, bragð- 

og snertiskyn. Náttúruna er hægt að nota mikið til að skoða og kanna fjölbreyttan efnivið, 

einnig til leikja og til að efla skilning barnanna. Eftir því sem börn fá betur að kynnast 

náttúrunni læra þau að þekkja hana og meta, einnig læra þau að þekkja ýmsar hættur sem í 

henni leynast, svo sem ár, sjó, kletta og skurði, einnig varasamar plöntur og sveppi.  

 
92 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 og 26 
93 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
94 Bragi Guðmundsson 2000:36-37 
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Í vettvangsferðum blandast saman hreyfing og útivera og börnin fá tækifæri til að 

komast í snertingu við náttúruna og skynja umhverfið.95 Áhersla er frekar lögð á að börnin njóti 

sín, upplifi og hafi gaman af ferðinni en að afraksturinn þurfi að vera áþreifanlegur. John 

Dewey sagði að börn lærðu af reynslunni og menntunin fælist í ferlinu en ekki afurðinni.96 

Umhverfi, staðhættir og saga hvers staðar fyrir sig er grunnurinn að þemavinnu með 

grenndarfræði og þau áhersluatriði sem leikskólinn velur að vinna með þurfa að miðast út frá 

þeim þáttum.97 Þó sérstaklega sé lögð áhersla á útiveru fléttast þemavinnan inn í allt daglegt líf 

í leikskólanum eins og söngstundir, samverustundir, matartíma, listsköpun og fleira. 

Það er mjög gott að fara með börnin í vettfangsferð oftar en einu sinni á hvern stað. 

Ástæðan er sú að þau sjá gjarnan hlutina í nýju samhengi og í leiðinni þróa þau með sér 

ákveðið öryggi, sem þau byggja upp með aukinni þekkingu um hvern stað fyrir sig. 

 

4.3.1 Gamli torfbærinn í Laufási 

Börn fá snemma áhuga á nánasta umhverfi sínu, þau eru forvitin og eftirtektarsöm og áhuga 

þeirra og eftirtekt ber að efla. Þetta er hægt að gera með skoðunarferðum og margvíslegum 

heimsóknum í þjónustu- og menningarstofnanir.98 

Óhætt er að fullyrða að börnum sé hollt að fræðast um gamla tíma og hafa nokkra 

hugmynd um lifnaðarhætti forfeðranna. Heimsókn í torfbæ er tilvalin leið til að nálgast 

fortíðina. Fyrir þess háttar ferð er gott að vinna undirbúningsstarf heima í leikskólanum og 

fjalla um eitt og annað sem tengist lifnaðarháttum fyrr á öldum. Af nógu er að taka. Leggja má 

áherslu á matarvenjur, húsakynni, hvernig fólk fór að án rafmagns og jólahald, svo eitthvað sé 

nefnt. Heimsókn í gamlan torfbæ er liður í að efla söguvitund barnanna sem var mjög í anda 

Guðmundar Finnbogasonar, sem áður hefur verið fjallað um. 

 Gamli torfbærinn í Laufási var að mestu byggður á árunum 1866 til 1870, en elsta 

bæjarhúsið er þó frá 1840 og búið var í honum til ársins 1936. Bærinn er í umsjá  

Þjóðminjasafns Íslands og þar er að finna safn gamalla muna sem tilheyrðu bæjum frá sama 

tíma.99 Staðarhaldari er í Laufási allt árið, reglulegir opnunartímar eru frá vori fram á haust, en 

á veturna er tekið á móti hópum eftir pöntunum. Þar er einnig rekin þjónustumiðstöð sem selur 

veitingar og minjagripi, þar getur verið gott að setjast inn með börnin og borða nesti. Laufás er 

 
95 Aðalnámskrá leikskóla:1999:19-20 
96 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:40 
97 Bragi Guðmundsson 2000:48 
98 Aðalnámskrá leikskóla 1999:28 
99 Byggðir og bú 2006:146 
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í eins kílómetra fjarlægð frá Áshóli og er tilvalinn staður til að heimsækja með börnin. Gamla 

bænum hefur verið haldið við í sem upprunalegastri mynd frá því þar var búið.  
 

Mynd 2: Gamli torfbærinn í Laufási 
 

Markmið með heimsókn í Gamla torfbæinn í Laufási: 

• Að kynna börnunum lífshætti og aðbúnað barna fyrr á öldum með áherslu á 

matarvenjur, ljós og húsnæði. 

• Að þau kynnist Gamla bænum í Laufási og því sem hann hefur upp á að bjóða. 

• Að fá börnin til að tjá sig, hlusta af athygli, skapa með teikningum og syngja. 
 

Leiðir að markmiðum: 

• Sýna börnunum bæði gamlar og nýjar myndir af bænum. 

• Segja börnunum frá þorranum og þeim siðum sem tilheyra honum. 

• Kennarinn les bækur og segir sögur frá því í gamla daga til að vekja enn frekar áhuga 

barnanna. 

• Fara með börnin í heimsókn í bæinn. 

• Fá börnin til að teikna mynd af torfbæ og hverju því sem þau sáu í ferðinni. 

• Fá eitt og eitt barn í einu til að segja frá því hvernig þeim fannst að koma í bæinn. 

• Syngja saman lög sem tengjast þorranum og önnur gömul lög. 
 

Með því að kynna börnunum gamla tíma á þennan hátt komast þau í snertingu við raunveruleg 

húsakynni frá þessum tíma og sjá hvernig fólk lifði fyrir ekki svo ýkja mörgum árum síðan. 

Börnin sér grein fyrir því að hlutirnir hafa ekki alltaf verið eins og þeir eru í dag. 

Undirbúningur er nauðsynlegur fyrir svona ferð, bæði fyrir kennara og börnin. 

Kennararnir í skólanum hafa viðað að sér upplýsingum um gamla tíma og vinna með það með 

börnunum bæði fyrir og eftir ferðina. Börnin eru virkir þátttakendur í undirbúningi og þar af 

leiðandi eru meiri líkur á að þau verði opnari og áhugasamari um ferðina. 
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Bækur eru ómissandi í leikskólastarfi, bæði til málörvunar og til að miðla fróðleik og 

reynslu. Þær þurfa að vera hluti af daglegu umhverfi barna til að þau læri að njóta þeirra. Í 

leikskólanum ber að leggja mikla áherslu á að lesa fyrir börnin og segja þeim sögur og 

ævintýri.100 Laufás á sér mikla sögu sem tengist umhverfi og lífi staðarins. Lesnar eru bækur 

fyrir börnin og þeim sýndar myndir af staðnum. Eftir lesturinn fá börnin að túlka söguna á sinn 

hátt, þau segja frá og skapast þannig umræður í barnahópnum. Hversu margar ferðir 

barnahóparnir fara í heimsókn í Gamla bæinn fer eftir aldri þeirra. Það er mjög margt sem hægt 

er að taka fyrir í starfi með börnunum í tengslum við svona ferð og geta viðfangsefnin verið 

mismundandi eftir árstíðum.  

Hér kemur dæmi um fimm daga starf sem tengist vettvangsferð í Gamla bæinn í Laufási 

og er ætlað fjögurra og fimm ára börnum: 

Dagur 1.

Rætt er við börnin um ferðina, hvenær hún verði farin, hvað áætlað sé að gera og hvað það 

tekur langan tíma. Börnin fá að heyra söguna um gerð tólgarkerta og kveikt er á kerti fyrir 

börnin og rætt um ljós eins og það er í dag og hvernig það var í gamla daga. Einnig er almenn 

umræða um rafmagn. 

Dagur 2.

Orðasambandið „í gamla daga“ er rætt í barnahópnum og þau fengin til að segja hvað þau haldi 

að það þýði. Rætt er við börnin um gamla tíma og umræðan sérstaklega tengd muninum á 

matarvenjum, ljósi og húsnæði þá og nú. Myndir eru skoðaðar af Gamla bænum í Laufási eins 

og hann var áður fyrr og eins og hann er í dag. Bækurnar sem notaðar eru til dæmis Úr 

torfbæjum inn í tækniöld og Byggðir og bú. Börnin semja spurningar sem kennarinn skrifar 

niður og verða hafðar með í ferðina til að spyrja safnvörðinn. Farið er yfir þær hegðunarreglur 

sem eiga að viðhafast í ferðinni en þær eru að börnin eiga að halda hópinn, vera stillt og prúð 

og hlusta á safnvörðinn. 

Dagur 3.

Allt sem hafa á meðferðis, svo sem nesti, spurningablað og fleira, er sett í bakpoka. Farið er 

gangandi tæplega eins kílómetra leið eftir túnum að Gamla bænum þar sem safnvörður tekur á 

móti hópnum. Hann fer með hópinn um bæinn og segir stuttlega frá sögu hverrar vistaveru fyrir 

sig og ræðir einnig um líf fólks á bænum. Safnvörður fléttar inn í umræðuna mismuninn á 

nútímanum og gamla tímanum . Hann tekur sérstaklega fyrir matarvenjur, húsnæði og ljósin 

sem voru í bænum. Börnin fá að skoða allan bæinn. Einnig gefst þeim tækifæri til að spyrja 
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B.Ed.-ritgerð  Sveitin er staður fyrir börn 

33

þeirra spurninga sem hafðar voru með á blaði og líka þeirra sem upp koma á staðnum. Eftir að 

hafa skoðað bæinn að innan er gengið í kringum hann að utanverðu. Að því loknu fá allir sér 

nesti og fer það eftir veðri hvort farið er inn í þjónustumiðstöðina eða setið úti. Að lokum 

þakka börnin fyrir sig og kveðja og haldið er að stað gangandi heim í leikskólann Hól. 

Dagur 4.

Börnin segja eitt í einu frá því sem þau upplifðu í ferðinni og hin börnin og kennarinn hlusta. 

Næst ræðir kennarinn við þau og reynir að skapa umræður innan hópsins. Hann spyr þau 

opinna spurninga eins og hvað þeim hafi þótt skemmtilegast, skrýtnast, áhugaverðast og svo 

framvegis. Kennarinn útskýrir fyrir börnunum hvað þorri er, ræðir við þau um siði sem tengjast 

honum og þær gömlu matarvenjur sem enn tíðkast. Einnig spyr hann þau spurninga tengdum 

þorranum, til dæmis hvort þau þekki þorramatinn.  

Dagur 5.

Lesið er fyrir börnin um Laufásbæinn úr sömu bókum og áður hafa verið notaðar til að sýna 

þeim myndir. Rætt er við börnin vítt og breitt um verkefnið sem þau hafa verið að gera. Einnig 

er rætt við þau um gjafir barna og þann fjölda gjafa sem börn fá í dag og það hversu mikilvægt 

er að gleðjast jafnt yfir smáu sem stóru. Börnunum er sagt frá því að í gamla daga hafi verið 

fáar gjafir og börn áttu það sem þau fengu í langan tíma og litu á það sem dýrmæta eign. Líka 

er rætt um að leikföng barna hafi mest verið skeljar, spýtur, steinar og allt sem börnin fundu í 

náttúrunni. Börnunum er gefinn tími til umræðna um gjafir og leikföng. Börnunum eru kynnt 

lög sem tengjast þorranum (viðauki 2) og  þau sungin með þeim. Nú ættu börnin að hafa séð 

með eigin augum breytingarnar sem orðið hafa á lífsháttum okkar. Næst fá þau frjálsar hendur 

til að teikna þeirra eigin útfærslu af gömlum torfbæ. Þau mála og lita myndirnar og þær eru 

hengdar upp á vegg.   

 

Mynd 3: Eldhúsið í Gamla bænum í Laufási      
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4.3.2 Sauðkindin 
 

Sauðkindin var ein fárra skepna sem kom hingað til lands með landnámsmönnum og hefur 

verið hér æ síðan. Það sem nýtt hefur verið af henni í handverk er ull, bein, horn, skinn, mör og 

eflaust eitthvað fleira. Um hana hafa verið samdar sögur og ortar hafa verið um hana vísur og 

söngvar. 

Hér á eftir verður sett upp dæmi um námskrá fyrir þemavinnu sem tengist sauðkindinni 

í leikskólanum. Verkefnið er sett upp fyrir hóp barna fjögurra og fimm ára sem koma í skólann 

tvo daga í mánuði, allt árið. Börnin búa til líkan af eigin sveit. Sauðkindin er tekin fyrir með 

tilliti til handverks frá fortíð til framtíðar, einnig með tilliti til söngva, sögustunda, 

skoðunarferða og leikja. Til hliðsjónar er höfð Aðalnámskrá leikskóla og er komið inn á öll 

námsviðin sjö en þau eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, 

menning og samfélag.101 Verkefnin sem unnin eru verða gerð í hópastarfi ásamt því að farið 

verður í gönguferðir og fjárhúsin á bænum heimsótt, en þau eru í nokkurra mínútna göngufæri 

frá leikskólanum.   

September 

Börnin eru frædd um sauðkindina og sögu hennar með því að lesa fyrir þau bækur um hana og 

þeim eru einnig sýndar myndir úr bókum og af netinu. Farið er í stuttu máli yfir það hvaða gildi 

hún hafði fyrir fólk í gamla daga. Þeim er sagt frá því að nú fari bændur að smala kindunum 

heim úr afréttinni og að hver kind sé merkt með marki á eyra sem segir til um hver á hana. 

Börnunum eru sýndar myndir úr bókum af eyrnamörkum sauðkinda og þeim leyft að teikna 

eftir eða hanna sín eigin mörk, klippa út og hengja upp. Reynt er að fara með börnin í réttir, til 

dæmis Gljúfurárrétt eða Lokastaðarétt. Teknar eru myndir af börnunum í réttinni og settar á 

heimasíðu skólans á netinu. Í leikskólanum teikna börnin myndir af því sem þau sáu í réttinni 

og þær eru ýmist hengdar upp eða börnin hafa þær með sér heim.   

Október 

Rætt er við börnin um að ekki fái öll lömbin sem eru að koma af fjallinu að lifa og að sum 

þeirra séu send á sláturhús. Þeim er sagt að bein úr sauðfé hafi verið eitt af aðalleikföngum 

barna í gamla daga, þeim eru sýnd bein og síðan látin þvo þau og sjóða. Hreinsuðum 

dýrahornum og beinum er bætt við beinasafnið. Nemendurnir eru fræddir um það hvernig börn 

í gamla daga léku sér með bein og eiga síðan að koma með tillögur um það hvaða dýr hvert 

bein á að vera. Börnin skreyta dýrin með því til dæmis að mála þau, nota spotta til að vefja utan 

um þau, líma á þau efni eins og skinn eða filt eða nota eitthvað af því sem þau hafa safnað úr 
 
101 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
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náttúrunni í efniviðarbanka leikskólans, til dæmis ýmsan gróður, spýtubúta, steina eða annað.  

Börnin fá að hafa frjálsar hendur með sínar eigin hugmyndir í kringum beinin en kennarinn er 

alltaf til aðstoðar og ráðlegginga.   

Nóvember 

Vettvangsferð í fjárhúsin og fylgst með rúningi. Bóndinn fræðir börnin um ullina og þau fá að 

koma við hana, halda á reyfi og taka ull með sér í poka til að fara með í leikskólann. Í 

leikskólanum er til kambur og snælda og fá krakkarnir að meðhöndla ullina sem þau komu 

með. Börnin fá að kemba og kennarinn sýnir þeim hvernig spunnið er. Svo er fléttað vinaband 

úr afrakstrinum þar sem hvert barn hefur einn spotta til að stjórna. Þegar börnunum hefur verið 

sýnt hvaðan ullin kemur er föndrað með þeim. Byrjað er á því að þæfa kúlur og búið til úr þeim 

ýmislegt, saumað í þær skraut og gerðar jólakúlur, búnir til ávextir, ýmis dýr, órói og fleira. 

Desember 

Börnunum er sagt frá því að í gamla daga hafi ullin verið lituð með öðrum hætti en gert er í 

dag. Notuð voru ýmis náttúruleg efni, svo sem jurtir. Börnin fá að þæfa mynd af jólatré og þau 

skreyta hana með slaufum úr togi. Þau fara með myndina heim með sér en hana mætti gjarnan 

nota sem jólagjöf handa foreldrum þeirra. Börnin frædd um það að í desember eru hrútarnir 

settir hjá kindunum og að þeir láti í þær lömb sem eiga að vaxa inn í kindinni og fæðast í maí. 

Farið með börnin á starfsdag í torfbæinn í Laufási þar sem sýnt er gamalt handbragð tengt 

matargerð, ullarvinnu, kertagerð, laufabrauðsgerð og fleiru. 

Janúar 

Kennarinn ræðir um það sem börnin sáu í gamla bænum í Laufási. Börnin eru fengin til að 

koma fyrir framan hópinn eitt i einu og segja frá því sem þau sáu og hvað þeim fannst 

merkilegast. Síðan er farið í kertagerð með börnunum og þeim sagt frá því að í gamla daga hafi 

tólgur, sem fenginn er frá sauðkindinni, verið notaður í kerti. Farið er nákvæmlega yfir 

fyrirkomulagið við kertagerðina með börnunum til þess að sem minnst hætta sé á að þau brenni 

sig. Í söngtímum er lögð sérstök áhersla á að syngja lög þar sem textarnir fjalla um sauðfé eða 

annað tengt sveitinni. 

Febrúar 

Þessi mánuður er notaður í að teikna sauðkindina og lita eða mála hana með ýmsum ólíkum 

litum til dæmis vax-, tré-, þekju- túss- eða vatnslitum. Börnunum gerð grein fyrir íslensku 

sauðalitunum en þau hafa engu að síður frjálsar hendur með þá liti sem þau velja til að lita og 

mála sínar myndir. Börnin setja saman ljóð sem kennarinn skrifar niður og setur við myndirnar 

þeirra.  Myndirnar eru hengdar upp á vegg í forstofu leikskólans. 
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Mars 

Fengin er ull hjá bóndanum af vetrarrúinni sauðkind, það er ull af kind sem ekki var rúin að 

hausti og er því með mikla ull og langt tog. Kennarinn tekur hluta af reyfinu og þvær í 

þvottavél á 90 gráðu hita, við það myndast alls konar kúlur og lengjur þar sem togið stendur út 

úr í allar áttir. Börnin föndra úr ullinni hausa á litlum körlum sem þau teikna eða sauma á 

andlit. Hausinn er límdur á bein eða spýtu og úr verður maður sem er notaður í beinadýrasafnið 

sem þau útbjuggu í október.  

Apríl 

Börnin mála stórt froðuplast í grænum lit. Froðuplast hentar vel því auðvelt er að festa ýmiss 

konar efni við það með því að stinga niður í það. Ofan á froðuplastið búa börnin svo til sveitina 

sem verður færanleg þegar unnið er með hana og stundum þarf að geyma hana. Börnin þæfa 

slétta fleti úr litaðri ull sem þau nota í sveitina sem þau eru að útbúa, græna fyrir gras, brúna 

fyrir mold og bláa til að nota sem tjörn eða vatn handa dýrunum. Þau geta ýmist notað fletina 

sem þau gera heila eða klippt út til að móta ákveðna fleti.  Einnig gera þau kúlur sem gætu 

verið heyrúllur og lengjur sem hægt er að gera úr rétt eða girðingu. Börnin fá í allri 

þemavinnunni tækifæri að koma með hugmyndir að einhverju sem þau geta notað ullina í til að 

sveitin verði skemmtileg sem leikfang með beinadýrunum og fólkinu sem búið er að útbúa.  

Maí 

Börnin fara í fjárhúsin og fylgjast með sauðburðinum. Bóndinn fræðir börnin um allt sem 

viðkemur sauðburði og vinnu sinni við hann. Reynt er að koma því þannig fyrir að börnin fái 

góðan tíma til að fylgjast með ær bera. Nokkur lömb eru mörkuð, börnin fylgjast með og allir 

sem vilja fá að halda á lambi.  Í leikskólanum leira börnin og hvetur kennarinn börnin til að 

hafa í huga að gera eitthvað tengt sauðburðinum, hvort sem það eru ær eða lömb eða jafnvel 

eitthvað annað sem þau sáu, til dæmis vatnsfötu, garða eða grind. Afraksturinn er settur í  

sveitina sem börnin eru að útbúa. 

Júní 

Kennarinn fer yfir það með börnunum að sauðfé búi við misjafnan húsakost, að sumt fé sé á 

fjárgrindum meðan annað er á taði. Sumt sauðfé gengur fyrir opnum húsum allan veturinn 

meðan annað er lokað inni. Ræða við þau um það að á sumrin heyi bændur handa kindunum og 

segja þeim að ýmist sé heyið þurrkað eða geymt blautt. Að hey sé geymt á margan hátt, til 

dæmis í rúllum, böggum, gryfjum eða hlöðum. Segja börnunum að það þurfi að safna nógu 

miklu heyi saman yfir sumarið svo það endist allan veturinn handa kindunum.    
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Júlí 

Farnar eru gönguferðir um nágrennið, til að mynda upp í fjall og eru börnin hvött til að litast 

um eftir sauðfé sem þar gengur laust á sumrin. Tíndur er gróður, eins og greinar úr kjarri, ásamt 

öðrum gróðri sem auðvelt er að þurrka, farið með í leikskólann og notað í sveitina sem börnin 

eru að útbúa. Lögð er lokahönd á sveitina og öll börnin sem staðið hafa að henni fá að hafa 

eitthvað um það að segja.  

Ágúst  

Áhersla er lögð á söng og æfð eru lögin Gibba, Litli Dóri og Smaladrengurinn.  Sett er upp 

sýning með öllu því sem við höfum verið að gera og tengist sauðkindinni. Sýningin 

samanstendur af myndum, bæði ljósmyndum og listaverkum, söngvum og einnig því sem við 

höfum gert úr ullinni og sveitinni sem gerð var að mestu úr efni tengdu sauðfé og náttúru. 

Foreldrum, frænkum, frændum, ömmum, öfum og systkinum verður boðið í kaffi í leikskólann 

til að skoða afrakstur eins árs þemavinnu í leikskólanum Hóli.    

Alla mánuðina 12 er kennari duglegur að mynda börnin við iðju sína til að eiga myndir 

af þeim fyrir sýninguna. Afrakstur þessa eins árs verkefnis um sauðfé er sveitabær unninn að 

mestu úr efni tengdu sauðfé og náttúru ásamt ýmsum myndlistaverkum, ljósmyndum og 

ullarlistaverkum. Að ógleymdri kertagerð og söngvum. Börnin fóru ýmsar heimsóknir og nutu 

mikillar útiveru. Takmarkinu er vonandi náð, en það er að börnin öðlist góðar minningar og búi 

að þeirri fræðslu sem þau hlutu.  
 

Mynd 4: Hugmynd að föndri úr náttúrulegum efnivið   
 

4.3.3 Skógurinn  

Í nágrenni leikskólans er bæði að finna skóg sem er frá náttúrunnar hendi og tilbúinn skóg. 

Birkiskógur er í hlíð Laufásfjalls, einnig eru þrír skógarreitir sem bændurnir í Áshóli hafa 

plantað í á undanförnum fjórum áratugum, þar er að finna lerki, birki, greni og stafafuru. Þessir 

staðir eru tilvaldir fyrir kennara og börnin að nýta til leikja og starfa. Þessa staði nota 
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kennararnir til að byggja upp þekkingu á vistkerfi skógarins hjá börnunum en ekki síður til að 

leyfa þeim að njóta fegurðar og leyndardóma hans í leik.  

 Kennarinn fræðir börnin um tilgang skóræktar, til dæmis í tengslum við umhverfismál 

og loftslagsbreytingar. Einnig er börnunum sagt frá því að sumir skógar séu nytjaskógar en 

aðrir ekki og hver munurinn er á því. Börnin fá að gróðursetja tré í samráði við kennara. 

Skógurinn er notaður sem leiksvæði og er þar að finna endalausa möguleika til að skoða, 

rannsaka og upplifa allt mögulegt, til að mynda árstíðarbundnar breytingar í náttúrunni. Þau fá 

að sjá þegar gróður og skordýr vakna til lífsins á vorin, þegar allt er í blóma á sumrin, 

breytingar og litbrigði náttúrunnar á haustin og sofandi gróður á veturna. Spurningar um 

hvernig laufblöðin eru á litinn og af hverju þau breytast er viðfangsefni sem hægt er að vinna 

mikið með. Oft er farið með börnin í gönguferð með nesti í skóginn í fjallinu og þar eru 

ákveðin tré sem þau fá að sveifla sér og klifra í. Það er ákaflega vinsælt hjá sumum meðan það 

er mikil ögrun fyrir önnur. Kennarinn fylgist vel með og takmarkar hversu hátt þau fá að klifra. 

Í skógarferðum er upplagt að tína greinar, börk, laufblöð, köngla, ber og ýmsan gróður og 

annað sem finna má á jörðinni og nota í föndur. Það er mjög vinsælt að fá að tálga greinar en 

það hentar elstu börnunum undir góðri leiðsögn kennara. Börnin fá sérstaka tálgunarhnífa og er 

kennt ákveðið handbragð. Dvöl í skóginum býður upp á svo ótal marga möguleika. Fara má í 

ratleiki og feluleiki, ýmsa rannsóknarvinnu, fjársjóðsleit og mörgum þykir mjög gaman að 

drullumalla. Svo má hita kakó, telja og flokka tré og ekki má gleyma því hvað það er hollt fyrir 

börn að læra að bjarga sér í náttúrunni. 

Misjafn er hvort unnið er meira með skógarferðirnar sem farnar eru á Hóli en stundum 

er gott að tengja þær við starfið innan skólans, til dæmis með söng, umræðum, teikningum eða 

öðru. 

 

4.3.4 Gróðurinn og ræktun 

Kennarar eru duglegir að nýta sér mikinn og fjölbreyttan gróður sem er allt í kringum skólann. 

Þar er að finna náttúrulegt umhverfi svo sem mela, móa, eyrar og annað óræktað land. Einnig 

er mikið um ræktað land svo sem tún og kartöflugarða. Öll þessi náttúra bíður upp á mikla 

möguleika til útiveru á skapandi og skemmtilegan hátt.       

Börnin fá að taka þátt í starfi bændanna í Áshóli, til að mynda með því að setja niður 

kartöflur á vorin og vökva og hirða garðinn yfir sumarið. Í byrjun ágúst og fram í október taka 

börnin svo upp nýjar kartöflur sem meðal annars eru notaðar í matinn handa þeim en einnig í 

föndur. Börnin fá líka að fylgjast með hvernig bóndinn vinnur landið, setur niður kartöflur, 
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tekur þær upp og flokkar þær með ýmsum vinnuvélum. Börnin fá líka að fylgjast með því ferli 

sem bóndinn vinnur í kringum það að rækta tún og hirða hey fyrir skepnurnar á bænum. Þá 

daga sem flatt hey er á túnum í Áshóli er mjög spennandi fyrir börnin að fá að ærslast og leika 

sér í heyinu, búa til hús, henda því upp í loft og láta það rigna yfir sig, skoða stráin og margt 

fleira. Á skólalóðinni er þurrt hey haft í kari allt sumarið og börnin geta skoðað það og leikið 

sér með það.  

 Á haustin eru ferðir í berjamóinn ófáar enda rétt við leikskólalóðina, þar má finna 

krækiber, bláber og hrútaber. Mest tína börnin ber beint í munninn, en stundum safna þau í dall 

sem hafður er með í leikskólann. Annað hvort fá börnin að borða berin þar eða þau gera, í 

samvinnu við matráðinn og kennara, sultu eða annað góðgæti. Börnin eru frædd um það hvað  

vex í náttúrunni, ýmist villt eða ræktað og má nota í matargerð. Einnig er matjurtagarður á lóð 

skólans þar sem börnin og kennararnir hjálpast að við að rækta grænmeti. Kennarinn fer yfir 

það með börnunum hvernig veður hefur áhrif á gróðurinn og muninn sem er á honum eftir 

árstíðum.  

 Oft er farið með börnin út af skólalóðinni.  Allt í kringum leikskólann er að finna mjög 

fjölbreyttan gróður sem börnin fá að njóta. Kennarinn er til staðar til að auðga reynsluheim 

barnsins, spyrja opinna spurninga og leyfa þeim að undrast, hvetur þau til að prófa, komast að 

niðurstöðu, efast og prófa aftur. Þetta eru vinnubrögð sem eru mjög í anda hugmyndafræði 

John Dewey. Á þessu læra þau að þekkja nöfn á gróðri, sjá hvernig hann breytist eftir 

árstímum, sjá líf vakna og deyja á eðlilegan hátt. Í leikskólanum er þjóðarblóm Íslendinga, 

holtasóley, tekin til umfjöllunar og ráðist í verkefnavinnu um hana. 

 

4.3.5 Þorsteinsstaðaeyrin og fjaran  

Þorsteinsstaðaeyrin og fjaran þar við er hluti af umhverfi leikskólans. Þorsteinsstaðaeyrin 

tilheyrir að mestu Áshóli og þangað er aðeins nokkra mínutna gönguleið og tilvalinn staður 

kennara að fara í vettvangsferð með börnin. Þar er að finna mikið fuglalíf, fjölbreyttan gróður 

og ýmsa hluti sem reka á land af sjónum, allt frá litlum greinum sem Fnjóská hefur borið með 

sér og upp í stóra rekaviðardrumba. Einnig er þar að finna ýmsa hluti, til dæmis froðuplast, 

spotta af ýmsum stærðum og gerðum, stígvél, allskonar dalla og brúsa og ýmis áhöld sem hafa 

fokið í sjóinn eða lent þar af öðrum ástæðum og síðar rekið á land á Þorsteinsstaðaeyrinni. 

Þessi efniviður býður börnunum upp á mikla möguleika til að skoða og rannsaka og nota 

þannig í leik. Á Þorsteinsstaðaeyrinni hafa börnin búið til steinabú sem þróast með hverjum 

nýjum barnahópi. Þau raða steinum og búa þannig til hús og safna inn í það ýmsu sem rekur á 
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land. Hugmyndaflug barnanna fær svo sannarlega að njóta sín við þessar aðstæður enda finna 

börnin út hvað á að nota sem leikföng, borð, stóla, lampa, mat og búsáhöld. Fjaran sem liggur 

við eyrina er líka skemmtilegt svæði þar sem margt er að finna en þangað sækja þau líka 

efnivið, svo sem sand, skeljar, þara, krabba, uppþornaða, fiska og annað sem þau geta notað í 

steinahúsið. Mikið er gert af því að leyfa börnum að mála, bæði litla og stóra steina í fjörunni. 

Það er gert þannig að þegar hópur er á ferð í fjörunni eru bornir nokkrir steinar það ofarlega í 

fjöruna að sjórinn nær ekki til þeirra þannig að hver hópur gengur alltaf að þurrum steinum sem 

gott er að mála á. Notuð er vatnsmálning og þegar steinasafnið er orðið mikið er hægt að velta 

steinunum nær sjónum og hann sér um að hreinsa þá og því safnast ekki upp allt of margir 

málaðir steinar. Sandurinn býður líka upp á óþrjótandi viðfangsefni fyrir börn. Það má byggja 

úr honum kastala, teikna í hann með priki, leggjast í hann og gera engill. Í fjörunni gætir mikils 

munar á flóði og fjöru og fróðlegt er að koma í fjöruna á mismunandi tímum til athugana. 

Stórar sandeyrar eru allt í einu sýnilegar eða áberandi steinar sem áður höfðu verið á kafi í sjó. 

Á meðan sum börn hafa gaman af því að leyfa sjónum að skvettast upp á stígvélin eru sum börn 

hrædd við hann og er hægt að vinna með hugrekki þeirra með því að ganga með þeim að 

sjónum og leyfa litlum öldum að koma smám saman örlítið nær þeim og snerta stígvél þeirra. 

Þetta getur lagast í einni ferð eða jafnvel tekið nokkrar ferðir. Kennarar fá börnin til að hlusta 

eftir þeim hljóðum sem hér heyrast, einnig að lykta og snerta.   

 Í fjöruferð er nauðsynlegt að kennarinn hafi meðferðis poka og að börnin safni í hann 

efni sem þau nota í föndur í leikskólanum. Gaman er að sjá þann fjölbreytta efnivið sem þau 

velja hverju sinni. Fjöruferð er einnig hægt að nota til að ræða umhverfismál við börnin, en þar 

sjá þau með eigin augum fullt af hlutum sem eru þangað komnir vegna þess að einhver hefur 

hent þeim eða skilið við þá í náttúrunni.  

 

4.3.6 Aðrir staðir í nágrenni Hóls 

Umhverfis Hól eru fleiri staðir sem hægt er að heimsækja. Má þar nefna Laufásfjall, sem er í 

nokkra mínútna göngufæri frá leikskólanum og svo rennur Fnjóská þar rétt hjá og býður upp á 

skemmtileg viðfangsefni enda vatn oft spennandi í augum barna.  

Að lokum má nefna mörg örnefni allt í kringum Hól sem bjóða upp á heilmikla 

verkefnavinnu.  
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4.4 Samantekt 
 

Sveitir landsins eru stór hluti af umhverfi Íslendinga og rætur margra tengjast í sveitina á 

einhvern hátt. Það gerir hana að mikilvægum þætti í grenndarfræðum víða um land. Sveitin 

hefur upp á endalausa möguleika að bjóða í starfi með börnum, þar sem vítt er til veggja og 

fjölbreytt náttúra og dýralíf er allt um kring. Verkefnin sem hér hefur verið fjallað um má 

útfæra á ótal aðra vegu, eftir þörfum hvers barnahóps. Öll tengjast þau umhverfisvitund, 

söguvitund og grenndarvitund, sem leiða til styrkrar sjálfsvitundar. 

Mikilvægt er að geta treyst á þann hugmyndafræðilega grundvöll sem skólastarf byggir 

á og úrslitaáhrif á það hvernig skólar vinna með grenndarfræði liggur hjá hverjum og einum 

skóla fyrir sig, stjórnendum og starfsfólki hans.102 Starfið á Hóli sérhæfir sig með tilliti til 

staðsetningar og þess sem umhverfið þar hefur upp á að bjóða enda býður Aðalnámskrá 

leikskóla vel upp á það.  

Leikskólinn Hóll gefur börnum gott tækifæri til að njóta útiveru og vettvangsferða í 

mjög nánum tengslum við dýralíf og fjölbreyttan gróður. Það býður upp á að þau læri að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér og öllu öðru lífi, veðri og náttúrunni í heild sinni.  

 

102 Bragi Guðmundsson 2000:52 
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5. Umræður 

 

Höfundur þessarar ritgerðar er alinn upp í sveit og veit því hvernig upplifun það er að hafa 

góðan aðgang að náttúru og dýralífi og læra þar við leik og störf. Sú reynsla  hefur leitt af sér 

skilning og áhuga á landsbyggðinni og þekkingu sem telja má víst að gott sé fyrir börn að 

upplifa. Nokkuð ber á auknum áhuga fólks á að búa í barn- og fjölskylduvænu umhverfi í 

dreifbýli. Betri samgöngur greiða fyrir því fólki sem vill ekki búa í borg eða stórum bæjum en 

hafa samt aðgang að allri þjónustu. Samt sem áður má heyra foreldra tala um að börn þeirra 

hafi engan kost á því að upplifa af eigin raun sveitina og þau fari því á mis við það fjölbreytta 

líf sem þar er. Leikskóli sem staðsettur er í sveit, þar sem fjölbreyttur gróður er allt í kring, 

manngert og náttúrulegt umhverfi ásamt dýralífi, hlýtur því að vera góður kostur fyrir börn. Þau 

læra að þroska með sér virðingu, væntumþykju og kærleika fyrir náttúrunni og fá gott tækifæri 

til að njóta dásemdar hennar, einnig öðlast þau reynslu og þekkingu á sögu lands og þjóðar. Rík 

áhersla er lögð á upplifun og reynslu barnanna og fjölbreytt skólastarf sem er á ýmsan hátt ólíkt 

því annars góða starfi sem fram fer í hefðbundnum leikskólum. 

 Unnið er með heimabyggðina þó svo hún sé ekki alveg við heimili barnanna sjálfra. 

Næsta nágrenni skólans er uppspretta ýmiss konar verkefna, ferða, fróðleiks og skemmtunar. 

Allt þetta miðar að því að auka umhverfisvitund barnanna. Börn sem alast upp við 

umhverfismennt strax á leikskólaaldri eru líklegri til að verða meðvituð um mikilvægi þess að 

sýna náttúrunni virðingu, hvort sem um ræðir í umgengni eða nýtingu auðlinda hennar. 

Einstaklingar sem gera sér grein fyrir því að náttúran er ekki eign mannsins, heldur hafi hver og 

ein kynslóð hana að láni, hugsa frekar um afleiðingar athafna sinna til framtíðar. Börnin komast 

líka að raun um að það má endurnýta margt í umhverfinu og þangað er hægt að sækja sér 

fjölbreyttan efnivið til leiks og föndurs. Því fyrr sem byrjað er að fræða börn um mikilvægi 

góðrar umgengni við náttúruna og vinna markvisst með þeim að umhverfismálum aukast 

líkurnar á frekari framförum í þeim efnum. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og getur gegnt 

mikilvægu fræðsluhlutverki. 

Kenningar um mikilvægi þess að einstaklingar þekki  samfélagið og sitt nánasta 

umhverfi eru ekki nýjar af nálinni. Hér hefur verið fjallað um nokkra fræðimenn sem hafa 

komið fram með svipaða áherslur og eru í grenndarfræðum í dag og má rekja þær langt aftur í 

tímann. John Dewey, Guðmundur Finnbogason og hugmyndafræði Reggio Emilia eiga það 

sameiginlegt að lögð er áhersla á  mikilvægi náttúrunnar, umhverfisins, samfélagsins og 

sögunnar fyrir nám og þroska barna.  
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Allir vilja einhvern tíma víkka sjóndeildarhringinn og kynnast öðru umhverfi, öðrum 

stöðum. Þekking á eigin umhverfi er góð undirstaða frekari fróðleiks. Grenndarfræði er aðferð 

sem fellur vel að vinnu með leikskólabörnum og  auðvelt er að flétta hana við öll námssvið 

Aðalnámskrár leikskóla.

Nemendum á leikskólum gefst í dag kostur á að fara í vorheimsóknir á sveitabæi. 

Nokkrir bæir hafa með sér samstarf um þetta verkefni sem heitir Opinn landbúnaður.103 Segja 

má að útfærslan á leikskólanum Hóli gangi skrefinu lengra þar sem boðið er upp á heimsóknir 

allan daginn, alla hefðbundna skóladaga, allt árið um kring. Komið er til móts við stóran hóp 

barna og reynsla þeirra og upplifun auðguð. Telja má leikskólann Hól raunhæfan kost og afar 

skemmtilega viðbót við þá leikskóla sem eru starfandi. Líklega taka fleiri undir það sjónarmið. 

En fleira þarf til svo leikskóli líkt og þessi geti tekið til starfa og er það verkefni sem áhugavert 

er að skoða.  

 
103 Bændasamtök Íslands 2008 
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6. Lokaorð 
 

Mörg börn dvelja stóran hluta dagsins í leikskólum. Starfið sem þar fer fram skipar þar af 

leiðandi veigamikinn sess í lífi barnanna og afar mikilvægt að huga vel að því hvað leikskólar 

hafa upp á að bjóða. Grenndarfræði í leikskólum færa börnin nálægt landfræðilegu, náttúrulegu 

og menningarlegu umhverfi sínu og eru vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskóla kjörin 

leið í starfi. Börn eru forvitin að eðlisfari og fljót að tileinka sér nýja þekkingu. Það er 

nauðsynlegt fyrir börn að þekkja  sitt nánasta umhverfi áður en þau kynnast því sem er lengra í 

burtu. 

Í leikskólanum Hóli eru börnin í miklu návígi við náttúruna og gefst gott tækifæri til að 

skynja hana, horfa, hlusta, upplifa og njóta landslagsins milli fjalls og fjöru, himins og jarðar. 

Með því læra börnin á náttúruna sem hluta af heild okkar og átta sig á að við erum bæði háð 

henni og berum ábyrgð gagnvart henni. Börnin læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öllu 

öðru lífi.  

Þar sem hver einstaklingur ber gjarnan mesta virðingu og umhyggju fyrir því sem 

honum þykir vænt um, er mikilvægt að ung börn fái tækifæri til að upplifa, hrífast og njóta af 

eigin raun þeirra dásemda og tækifæra sem náttúran hefur upp á að bjóða. Ísland hefur löngum 

verið þekkt fyrir fjölbreyttan gróður, lítt spillta náttúru og víðlendar óbyggðir, sem ber að 

vernda vegna umhverfisins sjálfs og vegna okkar sem hér búum og komandi kynslóða. Það að 

vinna markvisst að umhverfismálum er starf sem aldrei lýkur ef vel á að vera. Nauðsynlegt er 

að kennarar tileinki sér jákvætt viðhorf til náttúrunnar og umgengni um hana. Þeir eru miklar 

fyrirmyndir barna í leikskólum og geta auðveldlega smitað börnin af eigin áhuga. 

Leikskólakennarar geta því haft mikil áhrif á það að börn læri að meta umhverfi sitt. 

Þróun landbúnaðar á Íslandi á næstu árum ræðst af samspili margra þátta. Því 

meðvitaðra sem fólk er um landið og því betur sem það þekkir umhverfi sitt og náttúru, því 

meiri líkur eru á að það kunni að meta þá miklu auðlind sem náttúra Íslands er. Sú þekking 

mun vonandi skila sér í því að bóndi verði áfram bústólpi og bú landstólpi. 

Börn eiga að vera þátttakendur í að móta eigin veröld, þar sem þau fá að tjá sig og á þau 

er hlustað. Börn eru þegnar en ekki verðandi þegnar þessa lands. Til þess að vera virkur í 

samfélaginu er nauðsynlegt að hver og einn leggi sitt af mörkum og börnin þurfa að læra að allt 

hefur áhrif, ekki síst þau sjálf. 
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Viðauki 1 
 

Grænfáninn 
Skrefin sjö 



Viðauki 1 
 

Skrefin sjö 
 
Skólar á grænni grein þurfa að hafa tekið a.m.k. sjö eftirfarandi skref til bættrar 
umhverfisstjórnunar til að fá Grænfánann 
 

1. Umhverfisnefnd. Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir 
verkefninu. Í nefndinni sitja fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, 
foreldra og stjórnenda skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum 
leikreglum og nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi 
reglulega fundi, þar séu skráðar fundargerðir og séð til þess að nemendum sé leiðbeint 
um hlutverk sitt sem fulltrúar samnemenda sinna við stjórnun skólans hvað 
umhverfisstefnu varðar. Þannig gegnir umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í 
kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni 
 

2. Mat á stöðu umhverfismála. Meta skal stöðu umhverfismála í skólanum t.d. með 
aðstoð sérstaks gátlista. Matið á að ná til fjölmargra þátta. Nauðsynlegt er að sem 
flestir nemendur taki þátt matinu.  

 
3. Áætlun um aðgerðir og markmið. Þær upplýsingar sem matið veitir eru notaðar til 

að gera áætlun um markmið og aðgerðir. Mikilvægt er að skólar setji sér raunhæf 
markmið, forgangsraði þeim og hafi í huga að ekki þarf að ná öllum markmiðum í 
einu - verkefnið heldur stöðugt áfram. Best er að setja sér fá og skýr markmið og 
gjarnan að einhverju leyti mælanleg.  

 
4. Eftirlit og endurmat. Stöðugt eftirlit og endurmat á að tryggja að settum markmiðum 

sé náð, þau viðurkennd og þeim fagnað og ný markmið sett. Þessi þáttur á einnig að 
tryggja stöðuga umhverfismenntun í skólanum. 
 

5. Námsefnisgerð og verkefni. Flestir nemendur fá markvisst nám í samræmi við þemun 
t.d. orku, vatn og úrgang. Allur skólinn tekur mið af verkefninu t.d. með því að spara 
vatn, flokka úrgang og minnka rusl. Byggja skal á námsskrá eftir því sem við á og 
bæta viðeigandi þáttum inn í skólanámskrá í samræmi við umhverfisstefnu. 
 

6. Að upplýsa og fá aðra með. Skóli með umhverfisstefnu hefur áhrif út á við, á 
sveitarstjórnir, fyrirtæki og samfélag í samræmi við Staðardagskrá 21. Skólarnir eru 
hvattir til að tengjast öðrum stofnunum til að læra af reynslu þeirra og sérþekkingu. 
Skólarnir eru einnig hvattir til að hafa samfélagið umhverfis í huga við gerð 
markmiða. Alls kyns opnar sýningar á verkum nemenda og kynningar í skólanum eða 
í fjölmiðlum upplýsa samfélagið um framgang verkefnisins.  
 

7. Umhverfissáttmáli. Skólanum er settur umhverfissáttmáli sem lýsir í stuttu máli 
heildarstefnu skólans í umhverfismálum og umhverfismennt og framtíðarsýn. 
Mikilvægt er að sáttmálinn sé unninn í samvinnu allra sem að skólanum standa og að 
hann sé vel kynntur innan skólans og utan.
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Nú er úti norðanvindur 

Nú er úti norðanvindur, 
nú er hvítur Esjutindur. 
Ef ég ætti úti kindur 
þá mundi ég láta þær allar inn, 
elsku besti vinur minn. 
 Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 
 Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 
 
Upp er runninn öskudagur, 
ákaflega skír og fagur. 
Einn með poka ekki ragur 
úti vappar heims um ból. 
Góðan daginn, gleðileg jól 
 Úmbarassa ... 
 
Elsku besti stálagrér, 
heyrirðu hvað ég segi þér: 
“Þú hefur étið úldið smér, 
og dálítið af snæri, 
elsku vinurinn kæri”. 
 Úmbarassa ... 
 
Þarna sé ég fé á beit, 
ei er því að leyna. 
Nú er ég kominn upp í sveit 
á rútunni hans Steina. 
Skilurðu hvað ég meina? 
 Úmbarassa ... 
 
Höfði stingur undir væng, 
hleypur nú á snærið. 
Hún Gunna liggur undir sæng, 
öll nema annað lærið. 
Nú er tækifærið. 
Úmbarassa ... 
 
Gráðug kerling 

Gráðug kerling 
hitaði sér velling 
og borðaði, namm namm namm, 
síðan sjálf, jamm jamm jamm, 
af honum heilan helling. 
Svangur karlinn 
varð alveg dolfallinn 
og starði svo, sko sko sko, 
heilan dag, o ho ho, 
ofan í tóman dallinn 
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Hér búálfur á bænum er 

Hér búálfur á bænum er 
á bjálkalofti dimmunni í, 
hér búálfur á bænum er 
á bjálkaloftinu. 
Hann stappar fótum, hoopar hátt, 
og haframjölið étur hrátt. 
 
Það búa litlir dvergar 

Það búa litlir dvergar í björtum dal, 
á bak við fjöllin háu í skógarsal. 
Byggðu hlýjan bæinn sinn, 
brosir þangað sólin inn. 
Fellin enduróma allt þeirra tal. 
 
Þorraþrællinn 
 
Nú er frost á Fróni, frýs í æðum blóð. 
Kveður kuldaljóð Kári´ í jötunmóð. 
Yfir laxalóni liggur klakaþil 
hlær við hríðarbyl hamragil. 
Mararbára blá  brotnar þung og há  
unnar steinum á yggld og grett á brá. 
Yfir aflatjóni æðrast skipstjórinn. 
Harmar hlutinn sinn hásetinn. 
 
Krumminn á skjánum 
 
Krumminn á skjánum 
kallar hann inn: 
“Gef mér bita af borði þínu,  
bóndi minn” 
Bóndi svarar býsna reiður: 
“Burtu farðu, krummi leiður. 
Líst mér að þér lítill heiður.  
Ljótur ertu á tánum, 
krumminn á skjánum”  
 
Krummi svaf í klettakjá 
 
Krummi svaf í klettagjá, 
kaldri vetrarnóttu á 
:,:verður margt að meini:,: 
Fyrr en dagur fagur rann 
freðið nefið dregur hann 
:,:undan stórum steini:,: 
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Frost er úti fuglinn minn 
 
Frost er úti fuglinn minn, 
ég finn hvað þér er kallt. 
Nærðu engu í nefið þitt. 
Því nú er frosið allt? 
 
En ef þú bíður augnablik 
ég ætla að flýta mér, 
að biðja hana mömmu mína  
um mylsnu handa þér. 
 
Krummi krunkar úti 
 
Krummi krunkar úti,  
kallar á nafna sinn: 
“ég fann höfuð af hrúti,  
hrygg og gæruskinn. 
:,: Komdu nú og  
kroppaðu með mér,  
krummi nafni minn. 
 
Í Hlíðarendakoti 
 
Fyrr var oft í koti kátt, 
krakkar léku saman, 
þar var löngum hlegið hátt, 
hent að mörgu gaman. 
út um stéttar urðu þar 
einatt skrítnar sögur, 
þegar saman safnast var 
sumarkvöldin fögur. 
 
Eins við brugðum okkur þá 
oft á milli bæja 
til að kankast eitthvað á 
eða til að hlæja. 
Margt eitt kvöld og margan dag 
máttum við í næði 
æfa saman eitthvert lag 
eða syngja kvæði. 
 
Bænum mínum heima hjá 
Hlíðar brekkum undir 
er svo margt að minnast á,  
margar glaðar stundir. 
Því vill hvarfla hugurinn 
heillavinir góðir, 
heim í gamla hópinn minn, 
heim á fornar slóðir. 


