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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort og hvernig opinber menntastefna um 
grunnskóla gefur svigrúm til að leggja áherslu á hugmyndafræði Cittaslow-
hæglætisstefnunnar í grunnskólastarfinu á Djúpavogi. 

Mótaður var fimm þátta greiningarlykill til að leita að teiknum eða vísbendingum 
um hvort markmið og áherslur hæglætishreyfingarinnar rýma við áherslur 
sveitarstjórnarstigsins, stefnu og markmið sveitarfélagsins Djúpavogshrepps, lög um 
grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla.  

Greiningarlykillinn er byggður á alþjóðlegum efnisþáttum Cittaslow-hreyfingarinnar 
og eru heiti hvers lykils eftirfarandi: Gæði og verndun náttúru; skipulag og öryggi í 
samfélaginu; þátttaka íbúa í mótun sérkenna og menningu samfélags; velferð íbúa, 
bætt lífsgæði og vitund um hæglæti í daglegu lífi; og fjarskipti og upplýsingastreymi. 

Niðurstöður benda til þess að svigrúm sé til að leggja áherslur á hugmyndafræði 
Cittaslow-hæglætishreyfingarinnar á sviði allra þátta greiningarlykilsins og í öllum 
flokkum stefnuskjalanna, þótt mismikið sé. Áherslur einstakra þátta eru sýnilegastar í 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu sveitarfélagsins Djúpavogshrepps, en rýrust voru 
gögnin sem tengdust fjórða þættinum; velferð íbúa, bættum lífsgæðum og vitund um 
hæglæti í daglegu lífi. 

Gefa þessar niðurstöður tilefni til þess að stjórnendur í Djúpavogsskóla geti 
endurskoðað skólanámskrána með hliðsjón af áherslum Cittaslow-
hæglætishreyfingannar og getur greiningarlykillinn reynst hjálplegt verkfæri þar. 
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Abstract 

The Cittaslow-movement – the core of the good life: Analysis key for identifying 
Cittaslow emphasis and Djúpvogshreppur policy implementation. 

The aim of this research was to explore if and how puplic education policy for 
compulsory schools provides space to emphasise the ideology of the Cittaslow-
movement in the work of the compulsory school. 

A key with five characteristics was created to investigate indications of Cittaslow-
emphasises in two sets of data. At one hand in law for local government, policies and 
aims of Djúpivogur community and at the other in law for compulsory school and the 
national curriculum. 

The key has seven characteristics founded on values and content of the 
international Cittaslow-movement. The characteristics are: value and protection of the 
nature; organization and safety in community; people particiation in developing 
community characteristics and culture; people welfare, improved life and awareness of 
quiet lifestyle; and, telecommunications and information distribution. 

Results indicate that space is to emphasise the ideology of Cittaslow-movement 
within all the characteristics of the analysis key, in both sets of data used, but to 
different extent. The space identified is most ample within the national curriculum and 
the policy of the Djúpivogur community, but least in the fourth characteristic; people 
welfare, improved life and awareness of quiet lifestyle. 

These results imply that school administrators in Djúpavogur compulsory school can 
review the school‘s curriculum with regard to the Cittaslow-movement emphasises 
identifies in the analysis key, which also can be a useful tool for analysis in school 
context.  
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1 Inngangur  

Á tímum aukinnar meðvitundar um áhrif hraða og neyslu á líf og heilsu fólks hefur 
sjónum í vaxandi mæli verið beint að markvissum skrefum í átt til hægari lífsmáta, 
sjálfbærari lífshátta og aðgerða til að draga úr skaðlegum áhrifum á náttúruna í leik og 
starfi. Cittaslow-hæglætishreyfingin er viðleitni til að stuðla að þessu. Í þessari ritgerð 
verður rýnt í hugmyndafræði hæglætisheyfingarinnar Cittaslow og skoðað hvort og 
hvernig opinber menntastefna um grunnskóla gefi svigrúm til að leggja áherslur á 
hugmyndafræðina í Djúpavogsskóla. Djúpavogsskóli er sameinaður leik,- grunn,- og 
tónskóli og verður áhersla lögð á grunnskólanám barna. Rýnt verður í stefnu 
sveitarfélagsins og stefnumótandi skjöl er sveitarfélögum ber að vinna eftir og skoðað 
hvernig þau skjöl rýma við hugmyndafræði Cittaslow. Útbúinn verður greiningarlykill 
upp úr 72 efnisþáttum Cittaslow sem notaður verður til að flokka þau gögn sem liggja til 
grundvallar.  

Í Cittaslow-hreyfingunni er sérstök áhersla lögð á að beina sjónum að því einstaka í 
hverju samfélagi og hlúa að innviðum þess svo sem sérstöðu, vitund og ánægju íbúa 
samfélagsins. Áhersla á slíka þætti getur stuðlað að sjálfbærara samfélagi þar sem 
eftirsókn eftir að búa fer vaxandi (Honoré, 2005). Í því skyni leggur Cittaslow áherslu á 
græna lífshætti, gæði umhverfis, virðingu fyrir sérkennum og jákvæðni í mannlegum 
samskiptum (Djúpivogur, e.d.). Athyglinni er einnig beint að því einfalda og að því að 
njóta líðandi stundar og vera meðvituð um áhrif hraða nútímasamfélaga á líðan fólks 
(Honoré, 2005). 

Djúpavogshreppur er eina Cittaslow samfélagið á Íslandi en sveitarfélagið gerðist 
formlegur aðili að hæglætishreyfingunni árið 2013. Cittaslow-hreyfingin stendur fyrir 
alþjóðlegt samfélag bæja og sveitarfélaga sem leggja áherslu á að bæta lífsgæði íbúa 
með því að efla sérstöðu, fjölbreytni og virðingu. Sérstaklega er reynt að bjóða upp á 
hreint, öruggt umhverfi, auk þess að efla staðbundin einkenni og menningu 
sveitarfélagsins (Djúpivogur, e.d.).  

Bæjar- og sveitarfélögum sem hafa gerst formlegir aðilar að Cittaslow-
hæglætishreyfingunni hefur fjölgað hratt á síðustu árum (Sohn, Jang, & Jung, 2015). Í 
upphafi bundust fjórir bæir á Ítalíu böndum um að sporna við hraðaáráttu nútímans 
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(Honoré, 2005) en í maí 2017 voru 233 bæir í 30 ríkjum víðsvegar um heim orðnir 
formlegir aðilar að hreyfingunni (sjá töflu 1).  

 

 

 

Mynd 1  Fjöldi Cittaslow-bæja eftir ríkjum, apríl 2017 

(Heimild: Cittaslow, e.d.) 
 

Eins og sjá má á myndinni eru þessir 233 bæir í öllum heimsálfum þótt flestir þeirra 
séu í Evrópu. 
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2 Hugmyndafræðin að baki Cittaslow 

Víða einkennast nútímasamfélög af hraða og spennu sem margir telja drifkraft til 
framfara. Hins vegar geta hraðinn og spennan snúist í andhverfu sína því tilhneiging er 
til að gleyma að staldra við og ígrunda hvert sé stefnt og hvort stefnan sé til góðs. 

Hugmyndir sem liggja að baki Cittaslow-bæjum felast ekki í að vinna gegn hraða og 
áreiti heldur að bæta lífsgæði íbúa með því að finna hæglæti stað sem jafnvægi á móti 
hraðanum. Þannig er gert ráð fyrir að hraði, spenna og áreiti séu hluti af nútíma-
lífsháttum og miklivægt sé að nýta það góða sem í því felst. Hins vegar sé jafnvel enn 
mikilvægara að fólk átti sig á að það þarf líka að staldra við og njóta og koma auga á 
lífsgæðin sem felast í hæglætinu (Sohn, Jang og Jung, 2015). Þegar talað er um hæglæti 
í þessu samhengi er ekki átt við að allt gerist á hraða snigilsins heldur að finna jafnvægi 
milli þess hraða og hins hæga, að vera fær um að geta brugðist skjótt við en jafnframt 
að geta notið þess sem er í núinu með hæglætissjónarmið í huga (Honoré, 2005). 

2.1 Áherslur og markmið 
Markmið Cittaslow-hreyfingarinnar eru að auka lífsgæði og ánægju fólks og leggja 
áherslu á sérstöðu, fjölbreytni og virðingu. Leiðir að þessum markmiðum snúast t.d. um 
að sporna við einsleitni og að vernda náttúru og menningarminjar. Þá þykir mikilvægt 
að fegra og bæta umhverfið, nota nýjustu tækni í þágu samfélagsins, efla staðbundna 
menningu og framleiðslu. Þessum þáttum skal vinna að en um leið sporna við hraða, 
auka öryggi og aðgengi, sem og gestrisni, kurteisi og vinsamlegt viðmót (Djúpivogur, 
e.d.).  

Segja má að hugmyndafræði Cittaslow setji hæglæti skör hærra en hraða. Þetta er 
gert með því að setja fram viðmið eða efnisþætti sem samfélögin, sem ganga til liðs við 
hreyfinguna, geta unnið með til að bæta lífsgæði íbúanna. Þannig fá sveitarfélögin eins 
konar tæki í hendur til að hafa til hliðsjónar við endurskoðun eigin markmiða og stefnu 
(Honoré, 2005; Sohn, Jang og Jung, 2015). 

Cittaslow-hreyfingin á Ítalíu setti í upphafi fram rúmlega 50 efnisþætti, sem í dag eru 
orðnir 72 og er skipt í 7 flokka (sjá töflu 1). Þessum efnisþáttum eiga sveitarfélög að 
beina sjónum að og þræða beint og óbeint í stefnu sína (Cittaslow, e.d.). Flokkarnir eru: 
Stefna um orku og umhverfismál; stefna um innviði; stefna um lífsgæði í þéttbýli; 
stefnur um landbúnað, ferðamenn og handverk; reglur um gestrisni, vitund og þjálfun; 
félagsleg samheldni og samstarf.  
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Tafla 1  Flokkar og efnisþættir hugmyndafræði Cittaslow-hæglætishreyfingarinnar 

Stefna um 
orku og 

umhverfismál 
Stefna um innviði Stefna um lífsgæði  

í þéttbýli 

Stefnur um 
landbúnað, 

ferðamenn og 
handverk 

Reglur um gestrisni, 
vitund  

og þjálfun 

Félagsleg 
samheldni  Samstarf     

KRÖFUR KRÖFUR KRÖFUR KRÖFUR KRÖFUR KRÖFUR KRÖFUR 

Trygging loftgæða 
Góðir hjólreiðastígar sem 

tengjast opinberum 
byggingum  

Skipulagning fyrir aðlögunarþol 
þéttbýlis  Þróun landbúnaðarvistfræði  

Góðar móttökur (þjálfun 
yfirmanna, skilti, viðeigandi 
innviðir og afgreiðslutími) 

Mismunun gegn 
minnihlutahópu

m 

Stuðningur við herferðir og 
slowfood aðgerðir 

Trygging vatnsgæða 

Lengd hjólreiðastíga (í 
km) sem lagðir eru í 

þéttbýli er meiri en lengd 
vega í þéttbýli   

Endurheimt miðbæja og virði 
þeirra aukið (borð og bekkir á 
götum úti, ferðamannaskilti, 

loftnet, verndun 
borgarlandslags  

Verndun handverks og 
handgerðra muna (vottun, 

menningarsöfn o.s.frv.) 

Aukin meðvitund stjórnenda 
og miðlara (gagnsæi tilboða 

og raunveruleg verð, 
gjaldskrár sýnilegar)   

Hólmlendur/nágr
annar 

Samstarf við slowfood og 
önnur samtök sem styðja 

náttúrulegan og 
hefðbundinn mat 

Drykkjarvatnsneysla 
íbúa  

Hjólreiðastæði á 
skiptisvæðum 

Endurheimt/sköpun grænna 
svæða fyrir almenning með 

nytjaplöntum og/eða 
ávaxtatrjám  

Verðmæti vinnuaðferða og 
hefðbundinnar listiðnar 

aukið  

Framboð „slow“ 
ferðaáætlana (prentaðar, á 

vefnum o.s.frv.) 

Þátttaka fatlaðs 
fólks  

Stuðningur við tengsla-
verkefni og samstarf um 
þróun þróunarlanda sem 
tekur einnig til útbreiðslu 
hugmyndafræði Cittaslow 

Flokkun og söfnun 
sorps í þéttbýli 

Skipulagning 
umhverfisvænna 

ferðamáta sem annar 
valkostur en einkabílar    

Lífvænlegt þéttbýli 
(heimilisstörf, dagheimili, 

vinnutími o.s.frv.) 

Verðmæti dreifbýlis aukið 
(betri aðgangur að þjónustu 

íbúa)    

Upptaka virkra aðferða sem 
henta til að koma á 

neðansæknum ferlum í 
mikilvægari 

stjórnunarákvörðunum  

Barnagæsla Valfrjálsar kröfur og 
viðbótarkröfur 

Söfnun lífræns 
úrgangs í iðnaði og á 

heimilum 

Byggingarlegar hindranir 
fjarlægðar  

Jaðarsvæði endurbætt og 
endurnýtt 

Notkun vara úr nágrenninu, 
lífrænna ef hægt er, í 

mötuneytum hins opinbera 
(í skólum o.s.frv.) 

Viðvarandi þjálfun fyrir 
þjálfara og/eða stjórnendur 

og starfsmenn í cittaslow 
þemum  

Staða ungmenna 

 

Skolphreinsun 
Framtaksverkefni fyrir 

fjölskyldulíf og þungaðar 
konur  

Upplýsingatækni notuð í þróun 
gagnvirkrar þjónustu fyrir íbúa 

og ferðamenn   

Fræðsla um bragðtegundir 
og hvatning til þess að nota 
vörur úr héraði, lífrænna ef 
hægt er, í veitingaþjónustu 

og einkaneyslu 

Heilbrigðisfræðsla (barátta 
gegn offitu, sykursýki 

o.s.frv.)  
Fátækt 

 
Orkusparnaður í 
byggingum og 

opinberum kerfum 

Staðfest aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu  

Þjónustuborð fyrir sjálfbæran 
arkitektúr (lífarkitektúr o.s.frv.)    

Staðbundnir 
menningarviðburðir 

verndaðir og verðmæti 
þeirra aukið   

Kerfisbundnar og varanlegar 
upplýsingar fyrir borgara um 

þýðingu cittaslow (jafnvel 
fyrirfram varðandi 

framfylgni)  

Félagasamtök  

 Orkuframleiðsla 
fyrir almenning með 

endurnýjanlegum 
orkugjöfum 

 „Sjálfbær“ dreifing 
varnings í þéttbýli   

Nettengd borg (ljósleiðarar, 
þráðlaust)  

Viðbótargistirými  
(rúm/íbúar á ári)  

virk þátttaka samtaka sem 
vinna með stjórnvöldum að 

Cittaslow-þemum   

Fjölmenningarleg 
samþætting  

 
Dregið úr 

sjónmengun og 
umferðarhávaða 

Hlutfall íbúa sem fara 
daglega til og frá vinnu í 

öðrum bæ  

Dregið úr og eftirlit haft með 
mengunarvöldum (hávaði, 

raforkukerfi o.s.frv.)  

Notkun erfðabreyttra lífvera 
bönnuð í landbúnaði 

Stuðningur við herferðir 
Cittaslow  

Þátttaka í 
stjórnmálum 

 
Dregið úr 

ljósmengun 
Valfrjálsar kröfur og 

viðbótarkröfur Þróun fjarvinnu  

Nýjar hugmyndir að 
áætlunum varðandi notkun 
lands sem áður hefur verið 

notað undir landbúnað  

Merki Cittaslow notað á 
merktu bréfsefni og 

vefsvæði 

Félagslegt 
húsnæði 

 
Raforkuneysla 

fjölskyldna 

 

Efling sjálfbærs 
þéttbýlisskipulags fyrir 

einkaaðila (passivhouse, mater, 
mannvirkjagerð o.s.frv.) 

Valfrjálsar kröfur og 
viðbótarkröfur 

Valfrjálsar kröfur og 
viðbótarkröfur 

Svæði fyrir 
unglinga og 

félagsmiðstöð 
fyrir unglinga 

 
Vernd líffræðilegrar 

fjölbreytni 

 

Efling félagslegra innviða 
(gjaldmiðill sem miðast við 

tíma, gjaldfrjáls 
hjólreiðaverkefni o.s.frv.)  

  

Valfrjálsar kröfur 
og 

viðbótarkröfur 

 
Valfrjálsar kröfur og 

viðbótarkröfur 

 

Efling sjálfbærs 
þéttbýlisskipulags fyrir hið 

opinbera (passivhouse, mater, 
mannvirkjagerð o.s.frv.) 

    

  

Vernduð græn svæði endur-
heimt / búin til með nytjaplönt-
um og/eða ávaxtatrjám innan 

þéttbýlissvæðisins 
    

  

Svæði búin til fyrir sölu á vörum 
frá staðnum 

    

  

Verðmæti vinnustofa 
verndað/aukið - náttúrulegar 

verslunarmiðstöðvar stofnaðar   

    

  

Rúmmetrar af steypu (innviðir) 
á grænum svæðum í þéttbýli  

    

  

Valfrjálsar kröfur og 
viðbótarkröfur 

     



 

13 

Ekki er ætlast til að sveitarfélög, sem gerast formlegir aðilar að Cittaslow-
hreyfingunni, nái að taka mið af öllum þessum 72 efnisþáttum strax í upphafi heldur á 
að þræða þá inn í starf og skipulag sveitarfélagsins smám saman. Þessir þættir eru ekki 
kynntir í ákveðinni forgangsröð og þannig er það í raun undir hverju sveitarfélagi komið 
hvaða þættir fá fyrst athygli eða njóta forgangs. 

Samkvæmt efnisþáttum Cittaslow ber sveitarfélögum að kynna hugmyndafræðina 
fyrir sínum stofnunum og að sjá til þess að unnið sé eftir henni. Öll stjórnsýsla á að taka 
mið af markmiðum Cittaslow. Grunnskólar teljast til stofnana sveitarfélaga og í 
Cittaslow sveitarfélagi eiga stofnanir að tileinka sér hugmyndafræðina og vinna 
samkvæmt fyrrgreindum markmiðum með efnisþættina að leiðarljósi (Djupivogur, e.d.).  

Hugmyndafræði Cittaslow hefur skýra samsvörun við áherslur hreyfingar sem kallast 
á ensku Slow food og stofnuð var af Carlo Petrini á Ítalíu seint á síðustu öld. 
Hugmyndafræði Petrini gengur út á að fæðu eigi að meðhöndla af virðingu, hana eigi að 
rækta, matreiða og njóta með hægð. Hugmyndir Cittaslow verða til á grunni hugmynda 
Slow food en eru víðtækari og krefjast útfærslu sem nær til allra þátta stjórnsýslunnar 
(Honoré, 2005). 

Undir lok síðustu aldar fannst Paolo Saturnini, sem þá var bæjarstjóri í Greve, sem er 
lítill bær í Tuscany héraði á Ítalíu, hraði og hnattvæðing of mikil og vildi finna leið til að 
sporna við þeirri þróun. Undir áhrifum frá Slow food-samtökunum sem stofnuð höfðu 
verið nokkrum árum áður, fékk bæjarstjórinn fljótlega fleiri bæjarstjóra til liðs við sig og 
stofnuð var hæglætishreyfing sem fékk nafnið Cittaslow. Bæjarstjórarnir mynduðu með 
sér samkomulag um að byggja upp sín samfélög þar sem fólk gæti notið skjóls fyrir 
nútíma hraðaáráttu og innviðir samfélaganna voru endurskipulagðir út frá 
hæglætishugmyndafræði (Honoré, 2005). Cittaslow er samsett úr ítalska orðinu “Citta” 
sem þýðir borg og enska orðinu „slow“ sem stendur fyrir hægt. Hreyfingin nær til 30 
landa og 233 sveitarfélaga (Cittaslow, 2017). Öll bæjar- og sveitarfélög sem telja færri 
en 50.000 íbúa geta sótt um inngöngu að Cittaslow-hreyfingunni. Í umsóknarferlinu þarf 
að setja fram aðgerðaáætlanir um hvernig skuli uppfylla þau markmið sem Cittaslow 
setur fram.  

Af ofangreindu má sjá að velferð og bætt lífsgæði íbúa er eitt aðalmarkmið 
Cittaslow-hreyfingarinnar. Mikilvægt er að beina sjónum að jákvæðum samskiptum og 
gestrisni en um leið skal leitast við að fagna fjölbreytileika mannlífsins og eyða 
meiðandi orðræðu sem aukið getur fordóma og vanvirðingu. 
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Cittaslow er hæglætishreyfing sem gerir ráð fyrir því að hraði sé hluti af nútímanum 
og mikilvægt sé að upplýsingar skili sér fljótt og vel. Þannig er nútímatækni mikilvæg og 
í raun verkfæri sem nýta skal með markmið samfélagsins í huga. 

 

2.2 Djúpavogshreppur gerist aðili að Cittaslow 
Djúpavogshreppur er tæplega fimmhundruð manna samfélag, syðst á Austfjörðum. Árið 
2013 gerðist Djúpavogshreppur aðili að Cittaslow, fyrsta og eina formlega Cittaslow 
samfélagið á Íslandi fram til þessa. Með því skapaði Djúpavogshreppur sér sérstöðu og 
markaði sér skýra stefnu til framtíðar og segja má að þannig sé la dolce vita eða hið 
ljúfa líf sett í forgang í sveitarfélaginu. Með þessu vill sveitarfélagið kappkosta að nýta 
tækifærin sem felast í að hefja náttúru og staðbundna menningu til vegs og virðingar 
um leið og íbúum og gestum eru skapaðir möguleikar á dvöl í hreinu, öruggu og 
uppbyggilegu umhverfi þar sem sérstaða, fjölbreytni og virðing eru í heiðri höfð.  

Upphaf Cittaslow í Djúpavogshreppi má rekja til þess að einn af þeim aðilum sem 
kom að vinnu við aðalskipulag sveitarfélagsins er umhverfissálfræðingurinn Páll Jakob 
Líndal. Páli fannst hugmyndir Cittaslow rýma vel við hugmyndir heimamanna og kynnti 
Cittaslow hugmyndafræðina fyrir þáverandi sveitarstjórnarmönnum sem leyst vel á og 
sóttu um aðild að hreyfingunni. 

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. skipulagslaga (nr. 123/2010) ber sveitarfélögum að gera 
aðalskipulag sveitarfélagsins. Þar segir að skipulagsskylda nái til lands og hafs innan 
marka sveitarfélaga.  Á vef Skipulagsstofnunar segir orðrétt: „Aðalskipulag er 
skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélags. Í aðalskipulagi er sett fram stefna 
og ákvarðanir sveitarstjórnar um framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag byggðar. 
Stefna sem sett er fram í aðalskipulagi er útfærð nánar í deiliskipulagi fyrir einstök 
hverfi eða reiti“ (Skipulag, e.d.) 

Yfirumsjón með skipulagsmálum í Djúpavogshreppi hefur Páll Líndal og eru 
skipulagsmál þar unnin út frá hugmyndum hans í umhverfissálfræði. Í doktorsritgerð 
Páls, Restorative Environmental Design for Densifying Cities, kynnir hann niðurstöður 
sem geta verið leiðbeinandi þeim samfélögum sem vilja skipuleggja umhverfi sitt út frá 
sjónarmiðum sjálfbærni. Í verki sínu kemur Páll inn á þær hugmyndir að við 
skipulagsvinnu borga og bæja sé ekki tekið nægjanlegt tillit til sálfræðilegra þátta við 
hönnun og áætlanagerð (Páll Jakob Líndal, 2013). Þessar hugmyndir Páls rýma vel við 
hugmyndir og skipulagsvinnu í Djúpavogshreppi.  
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Í aðalskipulagi Djúpavogshrepps sem tók gildi 2008 er eitt af markmiðunum 
eftirfarandi: „Að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landsgæða, 
tryggja varðveislu náttúru- og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll 
og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.“ Þar stendur einnig að sveitarstjórn 
leggi áherslu á að skapa sveitarfélaginu umhverfisvæna ímynd og vilji draga fram kosti 
svæðisins til búsetu. Það sé m.a. gert með því að skilgreina landnotkun, horfa til 
sérstakrar náttúru og líta á menningarminjar sem auðlind (Páll Jakob Líndal og Guðrún 
Jónsdóttir, 2009).  

Frá því að Djúpavogshreppur gerðist aðili að Cittaslow árið 2013 hefur sveitarfélagið 
unnið markvisst að innleiðingu hæglætis. Gott samstarf er milli Cittaslow-bæja og 
sveitarfélaga og hafa norðurlöndin myndað sérstakt Cittaslow ráð sem 
Djúpavogshreppur er aðili að. Norðurlandaráð Cittaslow hittist reglulega á vinnu- og 
stöðufundum og kynna það sem efst er á baugi hverju sinni. Sveitarfélögin skiptast á að 
halda slíka fundi. Vorið 2016 hélt ráðið vinnufund á Djúpavogi og tók undirrituð, meðal 
annarra, þátt í þeirri vinnu fyrir hönd sveitarfélagsins. Djúpavogshreppur hefur lagt sig 
fram við að senda fulltrúa sinn á slíka fundi til að kynna sveitarfélagið og læra af öðrum 
(Djúpivogur, e.d.).   

Djúpavogsskóli hefur hafið samstarf við þrjá skóla á Ítalíu og í  maí 2017 fór 
undirrituð ásamt stjórnandateymi Djúpavogsskóla í heimsókn til Orvieto á Ítalíu. 
Orvieto er einn af upphafsbæjum Cittaslow og hýsir höfuðstöðvar samtakanna. Í þeirri 
ferð var áherslan lögð á menntun eða Cittaslow Education. Í framhaldi af þeirri 
heimsókn var ákveðið að halda stofnfund um Cittalsow hugmyndafræði í námi barna og 
samvinnu skóla. Stofnfundurinn verður haldinn í september 2017 á Djúpavogi 
(Cittaslow, e.d.). 

Vorið 2017 hlaut Djúpavogshreppur styrk úr Uppbyggingarsjóði Austurlands sem 
nota á til að undirbúa Miðstöð Cittaslow á Íslandi (Austurbru, e.d.). Leiða má að því líkur 
að slík miðstöð komi til með að efla Djúpavogshrepp sem hæglætissamfélag og styrkja 
Cittaslow-hugmyndafræðina á Íslandi. Nú þegar hafa nokkur sveitarfélög sýnt Cittaslow 
áhuga og hefur ferða- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps heimsótt nokkra 
staði og kynnt hugmyndafræðina og hvernig hún birtist í Djúpavogshreppi.  

Cittaslow samfélög draga til sín fjölda ferðamanna á hverju ári sem veldur álagi, 
auknum hraða og hávaða sem er andhverfa Cittaslow. Það má því segja að hugsjónin sé 
fórnarlamb eigin velgengni (Honoré, 2005). Djúpavogshreppur er engin undantekning 
og vinnur sveitarfélagið að því að finna leiðir til að taka á móti fleiri ferðamönnum án 
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þess að skerða upplifun íbúa af því að búa í hæglætissamfélagi (Páll Jakob Líndal og 
Guðrún Jónsdóttir, 2009). 

2.3 Cittaslow í (grunn)skólastarfi Djúpavogs 
Djúpavogsskóli er ein af grunnstofnunum sveitarfélagsins og því má segja að hann hafi 
orðið Cittaslow-skóli um leið og sveitarfélagið varð hluti af Cittaslow-hreyfingunni árið 
2013. Djúpavogsskóli er sameinaður leik- grunn- og tónskóli. Skólinn telst vera 
fámennur skóli en vorið 2017 voru samtals um 100 nemendur í skólanum í tveimur 
deildum. Báðar deildir skólans hafa um nokkurt skeið unnið eftir hugmyndum um 
Grænfánaskóla og lagt ríka áherslu á umhverfisvernd. Um haustið 2015 var tekin 
ákvörðun um að hefja markvissa innleiðingu hæglætis í allt skólastarf í Djúpavogsskóla. 

Sótt var um styrk í styrkjaáætlun Evrópusambandsins, Erasmus+ sem leggur áherslu 
á mennta- æskulýðs- og íþróttamál. Skólinn fékk styrk og gafst tækifæri til að vinna 
verkefnið lengra og m.a. að koma á samstarfi við aðra skóla sem einnig eru að vinna að 
innleiðingu Cittaslow-hugmyndafræðinnar. Fyrir valinu urðu þrír skólar í Orvieto á Ítalíu, 
tveir á grunnskólastigi og einn á leikskólastigi (Cittaslow, e.d.).  

Markmiðið með slíku samstarfi er að nemendur og starfsfólk skólanna kynnist og 
vinni saman að fjölbreyttum verkefnum sem skili skapandi og ábyrgðarfullum 
einstaklingum út í samfélögin sem muni um ókomna framtíð kjósa sérstöðu, fjölbreytni 
og virðingu.  

Verkefnið nýtur stuðnings frá Cittaslow International og boðað hefur verið til fundar 
frá höfuðstöðvum samtakanna þar sem stofna á sérstakt ráð innan Cittaslow með 
áherslu á fræðslu í leik- og grunnskólum. Svo ánægjulega vill til að fundurinn verður 
haldinn á Djúpavogi en litið er á samstarf Djúpavogsskóla og skólanna í Orvieto sem 
fyrirmynd í þessu verkefni (Cittaslow, e.d.).   

2.4 Samantekt 
Markmið Cittaslow-hreyfingarinnar ganga út á að auka lífsgæði og ánægju fólks með því 
að leggja áherslu á sérstöðu, fjölbreytni og virðingu. Áhersla er á verndun náttúru og 
menningarminjar á hverjum stað. Hreyfingin byggir starfið á 72 nokkuð opnum 
efnisþáttum, í 7 flokkum, til að auðvelda sveitarfélögum að máta sína starfsemi við og 
hafa til hliðsjónar þegar skipulagðar eru breytingar eða lagt er mat á þær. Sveitarfélagið 
Djúpavogshreppur er formlegur aðili að Cittaslow-hreyfingunni og hafa stofnanir 
sveitarfélagsins reynt að taka mið af markmiðum Cittaslow og hafa til hliðsjónar 
efnisþættina 72.  
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Eins og áður sagði eru efnisþættir Cittaslow nokkuð opnir og ekki er gert ráð fyrir að 
þeir séu teknir fyrir í ákveðinni forgangsröð. Það má því álykta að vafist geti fyrir 
sveitarfélögum eða stofnunum þeirra að þræða þá inn í sitt starf eða einstök verkefni. 
Til að auðvelda slíka vinnu þarf að greina efnisþættina og flokka og í framhaldi að útbúa 
verkfæri sem nýtist sveitarfélögum og stofnunum þeirra. Þetta má m.a. gera með því að 
útbúa nokkra þátta greiningarlykil úr efnisþáttunum 72 sem gæti nýst sveitarfélögum 
og stofnunum þess sem verkfæri til að máta verkefnin sín inn í.  
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3 Aðferð  

Við val á rannsóknaraðferð þarf að huga að mörgum þáttum. Aðferðir þurfa að henta 
öflun upplýsinga svo svör fáist við rannsóknarspurningum. Í þessu meistaraprófsverk-
efni er meginmarkmiðið að skoða hvort og hvernig opinber menntastefna um grunn-
skóla gefi svigrúm til að leggja áherslu á hugmyndafræði Cittaslow-hæglætisstefnunar í 
grunnskólanum á Djúpavogi. Til að ná þessu markmiði var útbúinn greiningarlykill úr 
efnisþáttum Cittaslow-hugmyndafræðinnar og hann mátaður við opinber stefnuskjöl 
sem sveitarfélögum og stofnunum þeirra ber að vinna eftir og stefnuskjöl um 
grunnskólastarf. 

3.1 Rannsóknarspurning 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort og hvernig opinber mennta-
stefna um grunnskóla gefi svigrúm til að leggja áherslu á hugmyndafræði Cittaslow-
hæglætisstefnunnar í grunnskólastarfi í Djúpavogsskóla.  

Ljóst þótti að hugtakið hæglætisstefna myndi ekki finnast á mörgum stöðum í 
aðalnámskránni frá 2011. Því var ákveðið að að búa til greiningarlykil sem byggði á 
markmiðum og áherslum hæglætishreyfingarinnar eins og þær birtast í þeim gögnum 
sem áður hafa verið nefnd og leita síðan að teiknum eða vísbendingum um slík 
markmið og áherslur í aðalnámskrá. Kostur við slíkan greiningarlykil væri ekki aðeins að 
hann mætti máta við aðalnámskrá grunnskóla og sjá hvort og hvernig markmið 
Cittaslow samrýmast áherslum aðalnámskrár, heldur einnig að með greiningarlyklinum 
yrði til verkfæri sem nota mætti við að greina þau verkefni sem þegar er unnið að í 
skólastarfinu og jafnvel gefa hugmynd um hvernig nýta mætti slíkt tæki við fleiri 
verkefni í sveitarfélaginu. Í kjölfarið gæti komið í ljós hvaða þáttum 
hæglætishreyfingarinnar er vel sinnt og hvar megi breyta og bæta. 

Horft var til sjö þátta greiningarlykils sem mótaður var af hópi fólks í rannsóknar- og 
þróunarverkefninu GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða þegar þau greindu 
aðalnámskrár frá 2006 og 2007 um sjálfbærni og sjálfbærnimenntun (Auður Pálsdóttir, 
Björg Pétursdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Kristín 
Norðdahl, 2009; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Gunnhildur 
Óskarsdóttir, Auður Pálsdóttir, og Björg Pétursdóttir, 2011). 
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3.2 Mótun greiningarlykils 
Þegar horft var til rannsóknarspurningarinnar kom fljótt í ljós að einhver verkfæri þyrfti 
að hafa til að rýna í gögn þau sem yrðu fyrir valinu. Í upphafi var horft til flokkanna sjö 
sem kynntir eru í töflu 1 og athugað hvort nýta mætti þá sem greiningarlykil sem beita 
mætti við greiningu gagnanna. Við nánari rýni í efnisþættina 72 kom í ljós að þeir eru 
sumir mjög víðfemir, skarast margir og eru um margt óljósir. Þá gefa sumir þeirra í raun 
litlar upplýsingar og virka frekar eins og stikkorð. Þá voru markmið Cittaslow-
hreyfingarinnar og leiðirnar að þeim markmiðum sem kynnt eru á alþjóðlega vef 
Cittaslow efnisflokkuð. Markmið Cittaslow voru síðan mátuð við efnisþættina 72. 
Margskonar efnisþættir birtust og við endurtekna flokkun og tengingar varð smá saman 
til fimm þátta greiningarlykill. Sá lykill var síðan lesinn með gagnrýnum huga og reynt að 
setja hann fram á knappan en skýran hátt. Þá voru þættir lykilsins bornir saman við 
upphaflegu efnisþættina 72 og markmið, allt til að tryggja að ekkert hafi orðið útundan 
og að lykillinn fæli í sér öll meginatriði hugmyndafræði Cittaslow-hreyfingarinnar. Þá var 
greiningarlykill prófaður á þrenns konar námskrártextum í æfingaskyni. Í kjölfarið var 
lýsing hvers þáttar lykilsins slípuð til svo síður yrði um skörun að ræða við aðra þætti 
þegar kæmi að eiginlegri greiningu gagnanna.  

 

3.3 Fimm þátta greiningarlykill hæglætishreyfingarinnar 
Greiningarlykillinn byggist á fimm þáttum sem saman mynda eina heild. Lykillinn er 
kynntur þannig að fyrst er heiti hvers þáttar kynnt og í kjölfarið kemur inntakslýsing 
sem áætlað er að hafa til hliðsjónar þegar leitað er að teiknum um þann þátt. 

 
1. Gæði og verndun náttúru 

Í hugmyndafræði Cittaslow kemur fram að mikilvægt er að vernda náttúruna og gæði 
þau sem hún veitir. Þetta skuli gert eftir gildandi lögum og reglum á hverjum stað. Þá er 
mikilvægt að vernda sérstaklega jarðveg og drykkjarvatn, beina sjónum að loftslagi auk 
þess að huga þurfi að mengun af völdum rafmagns og hávaða (Cittaslow, e.d.). Áhersla 
skal lögð á að vernda líffræðilega fjölbreytni s.s. með því að friða eða takmarka aðgang 
að ákveðnum dýrategundum t.d. á varptíma fugla. Halda skal skrá yfir náttúruminjar í 
þeim tilgangi að verða leiðbeinandi verkfæri sveitarfélaga og stofnana, t.d. við gerð 
deiliskipulags og annarra stefnumótandi skjala.   
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Leggja skal mikla áherslu á endurnýtingu og allt sorp skal flokkað eftir aðgengilegu 
skipulagi. Gert er ráð fyrir flokkun lífræns úrgangs á heimilum og í iðnaði. 

Sveitarfélögum sem vinna eftir hugmyndafræði Cittaslow ber að  hafa ruslafötur 
sýnilegar og flokka allt sorp. Áhersla er á lífræna ræktun og hvatt er til moltugerðar. 
Hugmyndafræðin segir til um að gerðar séu áætlanir um gróðursetningu sem eigi að  
falla vel að umhverfinu (Djúpivogur, e.d.). Einnig eiga sveitrafélögin að gera sér áætlun 
um að bæta gæði umhverfis með því t.d. að fjölga grónum svæðum í þéttbýli. 
Sveitarfélögin skulu marka sér stefnu sem samræmist hugmyndum Cittaslow um að 
endurbæta jarðsvæði sem hefur verið raskað, s.s. að enduheimta votlendi. 

 

2. Skipulag og öryggi í samfélaginu 

Hugmyndafræði Cittaslow segir til um að bæta eigi skipulag og öryggi þeirra íbúa er búa 
í sveitarfélaginu og gesta þeirra. Þetta skal m.a. gera með því að efla göngumenningu 
og setja gangandi umferð í forgang.  

Unnið skal markvisst að því að gera göngustíga og útivistarsvæði aðgengileg með því 
að merkja stíga og göngusvæði. Vinna skal að því að skipuleggja fjölbreyttar og 
umhverfisvænar samgöngur sem mótvægi við einkabíla. Einn þáttur í bættu 
umferðaröryggi er að útbúa reiðhjólastíga og hafa almenningssamgöngur aðgengilegar í 
sveitarfélögunum. Þannig er stigið skref í þá átt að efla nærliggjandi sveitir og koma á 
góðri tengingu og þjónustu milli dreifbýlis og þéttbýliskjarna. Vinna skal skipulag þar 
sem landi sem áður var nýtt sem landbúnaðarsvæði, verði fundinn nýr tilgangur með 
það fyrir augum að efla byggð í dreifbýli.  

Huga skal að aðlögunarþoli þéttbýlis með öryggi fólks í fyrirrúmi og vinna að eflingu 
miðsvæðis sveitarfélaga t.d. með grænum svæðum með bekkjum, borðum, fjölbreytt-
um gróðri þar sem ekki er bílaumferð og fólk er sett í forgang.  

Sporna skal við ljós- og sjónmengun, m.a. með því að hvetja atvinnueigendur til að 
merkja sín fyrirtæki á einfaldan og umhverfisvænan hátt, t.d. með því að forðast 
auglýsingaskilti sem geta valdið ljósmengun. Tryggja á gott aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu sem og annarri þjónustu sveitarfélaga (Cittaslow, e.d.). 

 
3. Þátttaka íbúa í mótun sérkenna og menningu eigin samfélags 

Áhersla skal lögð á að efla staðbundin hráefni til matargerðar auk þess að tryggja gæði 
framleiðslu og verndun staðbundinna framleiðsluaðferða t.d. með því að leggja áherslu 
á lífræna ræktun og sporna við erfðabreytingum í matvælaframleiðslu. Lögð skal 
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áhersla á að búa til vettvang til að koma staðbundinni framleiðslu á framfæri og kynna 
fjölmenningarlega matargerð og efla tengingu og samstarf milli þeirra samtaka er vinna 
eftir hægfæðishugmyndum. 

Gefa skal veitingastöðum, verslunum, handverksfólki og öðrum sem aðhyllast þessa 
hugmyndafræði, tækifæri til að vinna eftir hugmyndafræðinni og merkja sína vöru með 
sniglinum, en snigill sem ber þorp á bakinu er alþjóðlegt merki Cittaslow. Efla skal svæði 
þar sem íbúum stendur til boða að rækta grænmeti og stunda tómstundabúskap.  

Deildir innan stofnana sveitarfélaga s.s. mötuneyti leik- og grunnskóla skulu nota 
vörur úr nágrenni þegar það er hægt. Einnig skulu stofnanir sveitarfélagsins s.s. leik- og 
grunnskólar fræða nemendur um þróun landbúnaðarvistfræði í Cittaslow 
samfélögunum, t.d. með því að koma á tengslum milli dreifbýlis og þéttbýlis, halda 
kynningafundi og fara í skólaheimsóknir í dreifbýli.   

Leggja skal áherslu á að fegra umhverfið, endurbyggja og viðhalda gömlum húsum 
og öðrum menningarminjum. Einnig skal leggja áherslu á fjölbreytt menningarlíf og að 
halda í og efla staðbundna menningarviðburði. Virða skal sérkenni hvers sveitarfélags 
og halda í hefðir. Vinna skal að því að efla samheldni íbúa með því að fjölga 
samverustundum þar sem fólk fær tækifæri til að styrkja vinatengsl og koma sínum 
skoðunum á framfæri (Djúpivogur, e.d.).  

Virkja skal alla íbúa til þátttöku í samfélaginu og búa þeim vettvang þar sem hægt er 
að hittast og ræða málin í stærri og minni hópum. Einnig skal leggja áherslu á að virkja 
ungt fólki til félagslegrar virkni og hvetja það til að takast á við stjórnsýslu sveitarfélag-
anna og kynna þeim hugmyndafræði Cittaslow t.d. með virku ungmennaráði. 

Vinna skal að því að vernda handverk og styðja við handverksfólk með ýmsum hætti 
og efla á safnamenningu auk þess að búa til vettvang þar sem hægt er að varðveita 
sögu og menningu hvers sveitarfélags s.s. gamla nytjahluti ásamt vinnu- og 
handverksaðferðum. Efla skal listalíf með því að styðja við skapandi hugsun og 
vinnubrögð auk þess að hvetja til fjölbreyttra listviðburða.  

Cittaslow-hugmyndafræðin fagnar fjölbreytileika mannlífsins og eitt af 
markmiðunum er að finna öllum íbúum vettvang til að blómstra á sínum forsendum. 
Hafa skal það að leiðarljósi að virkja minnihlutahópa og vinna skal að því að allir íbúar 
sveitarfélagsins fái sömu tækifæri. Leitast skal við að hafa úrræði eins og félagslegt 
húsnæði í boði í sveitarfélögunum og sporna við fátækt (Cittaslow, e.d.). 
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4. Velferð íbúa, bætt lífsgæði og vitund um hæglæti í daglegu lífi.  

Í hugmyndafræði Cittaslow kemur fram að leggja skuli áherslu á samheldni og samstarf 
íbúa og meðvitund um mikilvægi hæglætis. Leggja skal áherslu á að efla tækifæri til 
náms með því að stuðla að fjölbreyttum möguleikum á fjarnámi og búa til vettvang svo 
að hægt sé að fjölga fjölbreyttum störfum í hverju sveitarfélagi.  

Gestrisni, kurteisi og vinalegt viðmót eru mikilvægir þættir í Cittaslow. Áhersla skal 
lögð á að umgangast fólk og náttúru af virðingu og taka vel á móti gestum. Stuðla skal 
að þjálfun starfsfólks og skal það tileinka sér kurteisi og virðingu í anda hugmynda 
Cittaslow. Eyða skal meiðandi orðræðu sem elur á fordómum og vanvirðingu, fagna skal 
fjölbreytni mannlífsins. Veitingastaðir skulu hvattir til að búa til viðburði eða aðstæður 
þar sem íbúar og aðrir geta hist og átt saman samverustund t.d. með því að kynna 
menningu og sögu ólíkra þjóða. 

Íbúum sveitarfélagsins ber að fá kynningu á hæglætishugmyndafræðinni og hún skal 
gerð sýnileg í samfélaginu. Vinna skal að því að gera íbúa meðvitaða um að 
hugmyndafræðin byggi á hæglæti og að hún hafi það að markmiði að bæta lífsgæði 
íbúa (Djúpivogur, e.d.). Efla skal samstarf milli félagasamtaka og hvetja þau til að vinna 
eftir hugmyndafræði Cittaslow. 

Tryggja skal heilbrigðistþjónustu og fræðslu sem stuðlar að bættri líðheilsu. 
Opinberar stofnanir og vinnustaðir skulu vinna að því að efla og kynna 
hæglætishugmyndir Cittaslow. Til dæmis með því að nota merki samtakanna á bréfsefni 
og vefsvæði eða gera hugmyndafræðina sýnilega með öðrum hætti.  

 

5. Fjarskipti og upplýsingastreymi 

Þrátt fyrir að Cittaslow hugmyndafræðin leggi mikla áherslu á hæglæti er einnig gert ráð 
fyrir hraða á sumum sviðum. Gengið er út frá því að hraði sé hluti af nútíma lífsháttum 
og mikilvægt sé að nýta það góða sem í því felst. Upplýsingaflæði og gott aðgengi að 
margs konar upplýsingum eru mikilvægir þættir í þessu samhengi. Upplýsingar eiga að 
skila sér fljótt og vel til íbúa og gesta sem heimsækja eða dvelja tímabundið í 
sveitarfélögunum. Sveitarfélög skulu halda úti öflugri heimasíðu og bjóða upp á 
fjölbreytta rafræna þjónustu.  

Hafa skal upplýsingaskilti sem og upplýsingamiðstöð í Cittaslow samfélögum sýnileg 
til að auðvelda aðgang íbúa og ferðamanna. Nettenging og upplýsingaflæði skal vera 
aðgengilegt í öllu sveitarfélaginu og auka þannig verðmæti dreifbýlis t.d. með þróun 
fjarvinnslu. 
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Upplýsingar um flokkun á sorpri skulu vera aðgengilegar á rafrænu formi, t.d. á 
heimasíðu hvers sveitarfélags, þannig að gestir og ferðamenn hafi möguleika á að 
flokka eigið sorp og farga því. 

Bæta skal gagnvirka þjónustu fyrir íbúa og ferðamenn. Opnunartíma verslana, 
heilsugæslu og upplýsingar um þjónustu skal vera hægt að nálgast á aðgengilegan hátt. 
Hugmyndir hæglætis skuli vera sýnilegar (Cittaslow, e.d.). 

3.4 Val og greining á gögnum 
Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var ákveðið að rýna í gögn af tvennum 
toga. Annars vegar gögn er fjalla um hlutverk og skyldur sveitarfélaga. Þetta eru t.d. 
sveitarstjórnarlög (nr. 138/2011) og skipulagslög (123/2010) og áætlanir um 
landnotkun, sem birtast í gögnum um skipulag lands og síðan stefna sveitarfélagsins 
Djúpavogshrepps. Hins vegar er um að ræða gögn er fjalla um opinbera stefnumótun 
skólastarfs í grunnskólum og því var rýnt í lög um grunnskóla (nr. 91/2008) og 
Aðalnámskrá grunnskóla, bæði almennan hluta (2011) og greinasvið (2013). 

Þessi gögn voru lesin aftur og aftur með greiningarlykilinn til hliðsjónar. Hver þáttur 
lykilsins fékk ákveðinn lit. Hvert skjal lesið fyrst í heild, þá voru „gleraugu“ eins þáttar 
greiningarlykilsins sett upp og skjalið lesið aftur, merkt við og strikað undir með lit 
þáttarins. Þannig var farið í gegnum öll skjölin fyrir alla þætti greiningarlykilsins. Þá var 
gerð vinnutafla og skráð undir hverjum þætti það sem fram kom úr hverju skjali um 
þáttinn. Þessi tafla lá síðan til grundvallar við samantekt á niðurstöðum. 

3.5 Siðferðileg álitamál 
Í þessari rannsókn hefur verið unnið úr upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum 
er tengjast rekstri sveitarfélaga en slíkri vinnu fylgir ákveðin siðferðileg ábyrgð. Stuðst 
var við fjórar höfuðreglur í þessu sambandi, sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 
Reglur þessar minna á að ávallt skuli borin virðing fyrir manneskjunni eða því 
viðfangsefni sem fjallað er um. Að rannsóknin skuli hafa það markmið að líklegt sé að 
niðurstaða hennar sé til hagsbóta eða eitthvað gott muni leiða af henni. Að 
rannsakandinn horfi hlutlaust á þær upplýsingar sem hann vinnur með, forðist að fella 
óraunhæfa dóma og sýni ávallt sanngirni (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari 
rannsókn er höfundur margflæktur inn í viðfangsefnið og kemur að því frá mörgum 
hliðum að innleiða Cittaslow í Djúpavogshrepp. Það er því mjög mikilvægt að hafa 
skýrar reglur til hliðsjónar til að styðjast við. Það er stundum talað um að í fámennum 
samfélögum þurfi menn oft að skipta um jakka. Þar er átt við að sökum fámennis þurfi 



24 

íbúar að vera tilbúnir að sinna margskonar störfum fyrir samfélagið. Þannig er það í 
tilfelli höfundar þessarar rannsóknar en hann er íbúi í Djúpavogshreppi og með sterkar 
rætur í sveitarfélaginu. Þetta kjörtímabil situr höfundur í sveitarstjórn Djúpavogshrepps 
ásamt því að fara með formennsku ferða- og menningarmálanefndar. Á þessum 
vettvangi kemur höfundur beint að því að innleiða Cittaslow inn í samfélagið og hafa 
samskipti við önnur Cittaslow sveitarfélög. Höfundur er list- og verkgreinakennari við 
Djúpavogsskóla auk þess að sinna stöðu aðstoðarskólastjóra. Sem einn af stjórnendum 
Djúpavogsskóla kemur hann beint að því að innleiða hugmyndafræðina inn í 
skólanámskrána. Ljóst er að þetta flækir málið töluvert og þarf höfundur að minna sig 
reglulega á að horfa hlutlaust á verkið og vera trúr þeim gögnum er liggja til grundvallar 
þessari ritgerð. Höfundur telur sig hafa fylgt þeim reglum sem hér hefur verið farið yfir 
eins vel og hægt er og vonast til að rannsóknin nýtist Djúpavogshreppi og 
Djúpavogsskóla sem og öðrum sveitarfélögum sem vilja innleiða hæglætishugmyndir 
Cittaslow. 
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4 Niðurstöður 

Megimarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort og hvernig opinber 
menntastefna um grunnskóla gæfi svigrúm til að leggja áherslu á hugmyndafræði 
Cittaslow-hæglætisstefnunnar í grunnskólastarfi Djúpavogsskóla.  

Hér á eftir verða niðurstöður þessarar rannsóknar kynntar og verður það gert 
þannig að fjallað verður um hvern þátt greiningarlykilsins fyrir sig og niðurstöður hans 
kynntar. Kaflanum lýkur með samantek. 

4.1 Gæði og verndun náttúru 
Eins og áður hefur verið kynnt þá eru megináherslur í hugmyndafræði Cittaslow að 
bæta gæði umhverfis með því að hvetja sveitarfélög til að marka sér markvissa stefnu 
sem stuðlar að umhverfisvernd.  

Í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/2011) kemur lítið fram sem segir til um hvernig 
sveitarfélög eigi að móta sér stefnu í þessum málaflokki en í gögnum um lögbundin 
verkefni sveitarfélaga er skýrt tekið fam að að sveitarfélög gegni mikilvægu hlutverki í 
umhverfisvernd. Þar má einnig lesa að einn af lögbundnum þáttum sveitarfélaga er að 
sjá um umhverfiseftirlit og vöktun á vatns- og loftgæðum. Einnig kemur fram að 
sveitarfélögin gegni mikilvægu hlutverki þegar kemur að hnattrænum 
umhverfisvandamálum. Sveitarfélög bera ábyrgð á meðhöndlun úrgangs og 
fráveitumálum (Samband, e.d.). Landsskipulagsstefna er sett fram af ríkinu sem 
leiðarljós fyrir sveitarfélögin að vinna eftir í sínum málaflokkum. Það á m.a. við um 
landnotkun, nýtingu lands og landgæða (Landsskipulag, e.d.). 

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps hefur mótað sér skýra stefnu í umhverfismálum og 
birt hana í aðalskipulagi sínu sem gidir til 2020. Þar stendur að stuðla eigi að hagkvæmri 
og skynsamlegri nýtingu lands og landgæða og að tryggja eigi varðveislu náttúru. Litið 
er á náttúru svæðisins sem auðlind og að skilgreining á landnotkun eigi að taka tillit til 
náttúruverndar og dýpka eigi þekkingu manna á svæðinu með tilliti til náttúrufars. 
Reglur eru settar um sorphirðu og úrgangsmál og skýrt er kveðið á um framkvæmdir 
sem kunna að vera háðar umhverfismati. Sveitarfélagið hefur markað sér stefnu um 
verndun fugla og dýralífs og leggur til að ákveðin svæði verið friðuð í þessu tilliti. Eitt af 
markmiðum sveitarstjórnar Djúpavogshrepps er að leggja áherslu á að koma megi í veg 
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fyrir hvers kyns mengun og þar á meðal loft- og jarðvegsmengun með fyrirbyggjandi 
hætti (Páll Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 2009). Í skólastefnu Djúpavogsskóla, sem 
finna má á vef sveitarfélagsins, segir að skólinn skuli vera í fararbroddi m.a. með því að 
skapa sér sérstöðu í tengslum við umhverfi sitt og náttúru (Djúpivogur, e.d.). 

Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) kemur lítið fram sem segir að grunnskólar eigi að 
vinna eftir ákveðnum lögum um bætt landgæði og umhverfi. Þó er talað um í 2.gr. 
laganna að grunnskóli skuli stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra m.a. 
við umhverfið og umheiminn. Í 24. gr. sömu laga segir að áhersla sé á ábyrga umgengni 
við líf og umhverfi (Althingi, e.d.). 

Í aðalnámsskrá grunnskóla, almennum hluta (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 
hluti, 2011), segir að einn af grunnþáttum menntunar snúi að umhverfislæsi og að 
umhverfið og náttúran umlyki allt mannlegt samfélag. Að sjálfbærni feli m.a. í sér 
virðingu fyrir umhverfinu og ekki bara í nútíma heldur einnig gagnvart komandi 
kynslóðum. Þar er einnig talað um skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarna 
skiptingu þeirra og að nemendur geri sér grein fyrir eigin vistspori og hófsemi. Í 
greinasviði aðalnámskrár eru námsgreinarnar flokkaðar í tungumál, list- og verkgreinar, 
náttúrugreinar, skólaíþróttir, samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga- og 
tæknimennt.  

Í hæfniviðmiðum tungumála er ekki talað sérstaklega um umhverfi eða 
umhverfisvernd og það á einnig við um upplýsinga- og tæknimennt og skólaíþróttir þótt 
þar sé gert ráð fyrir því að nemendur eigi að geta lesið í umhverfi sitt út frá veðurfari. 
Það sama má segja um hæfniviðmið í stærðfræði en þó segir þar að við lok 7. bekkjar 
eigi nemandinn að geta sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld reiknilíkön, 
teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi.  

Þegar kemur að náttúru,- samfélagsgreinum og  list- og verkgreinum er staðan 
önnur og skýrari. Í hæfniviðmiðum fyrir samfélagsgreinar í aðalnámskrá má finna skýr 
dæmi um svigrúm fyrir hugmyndafræði Cittaslow. Þar segir að við lok 4. bekkjar eigi 
nemandi m.a. að gera sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar 
umgengni auk þess að geta sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif 
á hvernig fólk lifir.  

Í hæfniviðmiðum í náttúrfræðigreinum segir að við lok 7. bekkjar eigi nemandi að 
geta rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varði eigið umhverfi auk 
þess að geta tekið afstöðu til málefna er varði heimabyggð með því að vega og meta 
ólíka kosti. Í sömu viðmiðum þar sem fjallað er um ábyrgð á umhverfinu segir að nem-
andinn eigi að geta sýnt fram á getu til að vinna að umbótum í eigin sveitarfélagi eða í 
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frjálsum félagasamtökum auk þess að geta lýst landnotkun í heimabyggð. Í sama kafla 
þegar fjallað er um lífsskilyrði á jörðinni segir að nemendur eigi að geta rætt fjölbreytni í 
nýtingu vatns á heimilum og í umhverfi auk þess að geta rökrætt umhverfismál frá 
ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun og sjó.  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að list- og verkgreinar séu margar og ólíkar og 
tenging við náttúru og umhverfi sé mismikil. Í sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og 
verkgreina, þar sem fjallað er um menningarlæsi segir að nemandinn eigi að geta 
útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á umhverfið og haft sjálfbærni að leiðarljósi í 
vinnu sinni. Í greinasviði um heimilisfræði stendur orðrétt: „Mikilvægt er að heimilis-
fræðin taki mið af umhverfissjónarmiðum og veiti innsýn í vistfræði og glæði áhuga á 
umhverfisvernd og sjálfbærum lífsháttum.“ Finna má greinilegt svigrúm á fleiri stöðum í 
list- og verkgreinahluta aðalnámskrár með hugmyndarfræði Cittaslow þó vekur það 
athygli að í sumum þáttum eins og t.d. í hæfniviðmiðum sjónlista er hvergi minnst á 
umverfissjónarmið, þótt talað sé um í almennum texta að nemendur eigi að vera læsir á 
umhverfi sitt. 

Í þeim gögnum sem greind voru hér að ofan má finna greinilegt svigrúm fyrir 
hæglætishugmyndir Cittaslow. Stefnumótandi gögn sem sett eru fram fyrir sveitarfélög 
að vinna eftir segja almennt skýrt til um að sveitarfélög eigi að sinna mikilvægu 
hlutverki í umhverfisvernd og eigi að sinna ákveðnum lögbundnum þáttum. Samkvæmt 
opinberum markmiðum sveitarfélagsins Djúpavogshrepps, þar á meðal skólastefnu 
sveitarfélagsins, leggur sveitarfélagið mikla áherslu á að fylgja þessum málaflokki vel 
eftir. Í stefnumótandi gögnum um grunnskólanám barna segir að skólar eigi að leggja 
áherslu á umhverfisfræðslu og í aðalnámskrá grunnskóla, almenna hluta og greinasviði 
er þetta mjög skýrt í þremur námsgreinum en minna í öðrum. Það er greinilegt að 
opinber menntastefna um grunnskóla gefur gott svigrúm í list- og verkgreinum og 
samfélags- og náttúrugreinum til að flétta við áherslur Cittaslow hugmyndafræðinnar. 

4.2 Skipulag og öryggi í samfélaginu 
Eins og áður hefur verið kynnt er öryggi og skipulag í Cittaslow samfélögum mjög 
mikilvægur þáttur. Sveitarfélögum ber að leggja sig fram við bæta aðgengi og efla 
fjölbreyttar og umhverfisvænar samgöngur.  

Í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/2011) er fátt sem segir til um leiðbeinandi stefnu 
sem sveitarfélögin eigi að vinna eftir til að bæta skipulag eða öryggi í samfélaginu. Þó 
segir í 102. gr. að skipuleggja eigi starfsemi sveitarfélaga eftir staðbundnum forsendum. 
Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að sveitarfélögin gegni mikilvægu hlutverki 
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í skipulagsmálum og byggðaþróun og sveitarfélögum beri að birta stefnumörkunina til 
tólf ára í senn. Þar má einnig lesa um almannavarnir sveitarfélaganna og auknar skyldur 
sveitarfélaganna til að útbúa viðbragðsáætlanir t.d. við náttúruvá í þeim tilgangi að 
auka öryggi íbúa. Á vef sambandsins má einnig finna handbók um velferð og öryggi 
barna sem gefin var út af Menntamálaráðuneytinu (Samband, e.d.). Í landsskipulagi 
sem sett er fram af ríkinu, sem leiðarljós fyrir sveitarfélögin að vinna eftir í einstökum 
málaflokkum sem varðar landnotkun, segir að tryggja eigi öryggi og heildarhagsmuni við 
gerð skipulagsáætlana (Landsskipulag, e.d). Skipulagslög (nr. 123/2010) segja til um 
lögbundin hlutverk sveitarfélaga í skipulagsmálum. Þar er lögð áhersla á gott aðgengi að 
stofnunum sveitarfélagsins og umferðaröryggi (Skipulag, e.d). 

Í aðalskipulagi Djúpavogshrepps sem birtir stefnu og markmið sem sveitarfélagið 
vinnur eftir segir að þróun byggðar og landnotkun eigi að vera í samræmi við 
skipulagsáætlanir m.a. með öryggi að leiðarljósi. Einnig er áhersla á  réttaröryggi í 
tengslum við skipulagsmál og tryggja á örugg og áhugaverð búsetuskilyrði. Eitt af 
markmiðum sveitarfélagsins er að leggja áherslu á að auka öryggi vegfarenda með 
samgöngubótum. Hvatt er til fjölbreyttra ferðamáta og áhersla er sett á uppbyggingu 
öruggra göngu- og hjólastíga (Páll Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 2009). Á vef 
Djúpavogshrepps má finna skólastefnu Djúpavogshrepps. Þar segir að menntun í 
sveitarfélaginu eigi að bera vott um metnað m.a. þegar kemur að öryggi, vellíðan og 
heilbrigði nemenda (Djúpivogur, e.d.). 

Í 2. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er talað um að tryggja skuli almennt öryggi 
og velferð grunnskólabarna og í sömu lögum segir að grunnskóla beri að haga störfum 
sínum þannig að nemendur finni til öryggis. Í reglugerð um gerð og búnað 
grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009) sé kveðið nánar á um öryggismál og 
heilsusamlegt umhverfi skóla.  

 Í almennum hluta aðalnámskrár (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011), 
er öryggi talið upp sem einn af helstu þáttum heilbrigðis og mikilvægt sé að skólar skapi 
öruggt umhverfi sem hvetji alla til hreyfingar. Í greinasviði aðalnámskrár þar sem fjallað 
er um ákveðnar námsgreinar er mismikil áhersla lögð á öryggi eða skipulag með skýrum 
hætti. Í greinasviðinu eru námsgreinarnar flokkaðar í tungumál, list- og verkgreinar, 
náttúrugreinar, skólaíþróttir, samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga- og 
tæknimennt.  

Í hæfniviðmiðum tungumála er öryggi og skipulag ekki tilgreint sérstaklega og það 
sama má segja um stærfræðihlutann, þar kemur lítið fram sem tengist skipulagi og 
öryggi. 
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Í list- og verkgreinum er öryggi og skipulag meira áberandi og í hæfniviðmiðum þar 
sem fjallað er um menningarlæsi eiga nemendur við lok 7. bekkjar að geta sýnt ábyrga 
og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði og nemendur sem ljúka 4. bekk 
eiga að gera sér grein fyrir helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi.  

Í hæfniviðmiðum um skólaíþróttir eru öryggis- og skipulagsreglur sérstaklega teknar 
fyrir. Þar segir að nemendur eigi að geta gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla og tekið ákvarðanir á þeim grunni. Beitt helstu atriðum skyndihjálpar, 
endurlífgun og bjargað jafningja á sundi stutta sundleið. Í hæfniviðmiðum um 
heilsueflandi þekkingu segir að við lok 10. bekkjar eigi nemandinn að geta sýnt ábyrgð í 
útivist. Skýrt tákn korta, tekið stefnu með áttavita og ratað um landsvæði eftir korti. Í 
almennum texta í greinasviði aðalnámskrár þar sem fjallað er um upplýsinga- og 
tæknimennt segir að nemandinn þurfi að þekkja helstu leiðir að öruggum 
netsamskiptum og standa vörð um gott siðferði í öllu námi. Við lok 7. bekkjar á 
nemandinn svo að geta tekið ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum á neti- og 
netmiðlum.  

Í hæfniviðmiðum náttúrugreina er ekki fjallað sérstaklega um öryggi og skipulag en 
hins vegar kemur það skýrt fram að nemendur eiga að geta fjallað á gagnrýninn hátt um 
ýmis málefni er tengjast heilsuöryggi manna s.s. algeng efni á heimilum og aukaefni í 
matvælum. Það sama á við um samfélagsgreinarnar. Þar eru öryggismál og skipulag ekki 
áberandi en þó segir í hæfniviðmiðum þar sem fjallað er um reynsluheiminn að við lok 
4. bekkjar eigi nemendur að geta varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu og við lok 
10. bekkjar eigi þeir að geta bent á, fyrirbyggt og brugðist rétt við ýmsum hættum og 
slysagildrum í umhverfi sínu.  

Í þeim gögnum sem greind voru hér að ofan má finna nokkuð greinilegt svigrúm fyrir 
hugmyndafræði Cittaslow í Djúpavogsskóla, þó mismikið. Í stefnumótandi gögnum sem 
sett eru fram fyrir sveitarfélög að vinna eftir virðist sveitarfélögunum nokkuð í frjálst 
vald sett hvernig þeir sinna öryggismálum. Þó má finna texta um lögbundið hlutverk 
sveitarfélaga í að sinna almannaöryggi og ýmiskonar náttúruvá. Einnig eru í 
skipulagslögum og sveitarstjórnarlögum fjallað nokkuð skýrt um skipulag og 
byggðaþróun út frá sjónarmiðum umferðaöryggis. Í stefnumótandi gögnum um 
grunnskólanám barna segir skýrt að grunnskólum beri að tryggja öryggi 
grunnskólabarna. Í aðalnámskrá grunnskóla í almennum texta og í hæfniviðmiðum þar 
sem fjallað er um öryggi grunnskólabarna er textinn oft á tíðum óljós eða opin. Þó má 
lesa á milli lína að nemendur eigi að kunna ýmislegt er varðar öryggi þeirra við lok 
grunnskóla. Þá eru þættir sem tengjast öryggi og skipulagi áberandi í skólaíþróttum og 
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list- og verkgreinum þótt það komi á óvart að ekki sé fjallað með skýrari hætti um 
öryggismál og skipulag verkgreina. Svo virðist sem netöryggi barna sé oftar tiltekið 
heldur en öryggi þeirra á skólalóð eða í verkgreinum.  

4.3 Þátttaka íbúa í mótun sérkenna og menningu eigin samfélags 
Mikilvægur þáttur í hugmyndafræði Cittaslow er þátttaka íbúa í mótun eigin samfélags 
með hæglætissjónarmið í huga. Áhersla er á að nýta staðbundið hráefni í 
matvælaframleiðslu og handverki. Cittaslow hugmyndafræðin fagnar fjölbreytileika 
mannlífsins og áhersla er á sérkenni, sögu og menningarminjar, fjölbreytt menningarlíf 
og íbúalýðræði.  

Í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/2011) stendur skýrt að sveitarfélög eigi að leggja sig 
fram við að búa til umhverfi þar sem íbúar geti tekið þátt og haft áhrif á stjórn 
sveitarfélagsins og stefnumótun þess. Í 103. gr. sömu laga stendur að sveitarstjórn beri 
að upplýsa íbúa um ákvarðanir og áætlanir sem þá varða með almennum hætti. Í þessu 
sambandi er talað um borgarafundi og íbúaþing en það er ekki lögbundið og 
niðurstöður á íbúaþingi eru ekki bindandi fyrir sveitarstjórnir.  

Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að sveitarfélög beri ábyrgð á að 
framkvæma staðbundið lýðræði og efla skuli lýðræði með því að auka þátttöku 
almennings í sveitarstjórnarmálum (Samband, e.d.).  

Í stefnu og markmiðum Djúpavogshrepps, sem birt er í aðalskipulagi, segir að stefnt 
sé að því að styrkja sjálfsmynd íbúa með aukinni áherslu á íbúalýðræði. Að félagslegar 
og menningarlegar þarfir eigi að vera leiðarljós. Að tryggja eigi varðveislu 
menningarminja og að litið sé á menningarminjar sem auðlind sveitarfélagsins. 
Skilgreina eigi landnotkun með tilliti til landbúnaðar og að ríkjandi landnotkun sé 
landbúnaður, þó gert sé ráð fyrir hliðargreinum með hefðbundnum búskap. Skilgreind 
landnotkun á einnig að taka mið af minjavernd og áhersla er lögð á að vernda friðlýstar 
þjóðminjar. Einnig er rík áhersla á hverfisvernd í þéttbýli út frá menningarminjum og 
áhersla er á friðun gamalla húsa í sveitarfélaginu (Páll Jakob Líndal og Guðrún 
Jónsdóttir, 2009). Á vef Djúpavogshrepps má finna stefnumörkun sveitarfélagsins vegna 
erlendra íbúa. Þar er tekið fram að Djúpavogshreppur vill stefna að því að virkja erlenda 
íbúa til þáttöku í samfélaginu (Djúpivogur, e.d.). 

Í grunnskólalögum (nr. 91/2008), í 2.gr. segir að stuðla eigi að alhliða þroska allra 
nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í stöðugri þróun og skulu 
starfshættir skóla m.a. mótast af umburðarlyndi og kærleika. Einnig að er talað um að 
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nemendur eigi rétt á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og efla eigi sjálfsvitund, 
félagsvitund og vitund nemenda um borgaralegar skyldur og ábyrgð. 

Í aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 
hluti, 2011), segir að auka þurfi hæfni nemenda til að takast á við áskoranir í flóknu 
samfélagi og í daglegu lífi og sjálfbærnimenntun felist m.a. í því að skapa samábyrgt 
samfélag. Þar er einnig talað um að einn af grunnþáttum menntunar sé læsi á 
menningu og samfélag og mikilvægi þess að vinna með öðrum. Grunnþættir snúast 
einnig um mikilvægi þess að hafa vilja til að þróa samfélagið til hins betra og skapa 
samfélagslega ábyrgð. Grunnskólum ber að rækta það viðhorf að samfélög byggist á 
framtíðarsýn og lýðræðislegum vinnubrögðum og að nemenda bíði að taka þátt í þess 
háttar samfélagi. Lýðræðislegir skólar geti þannig lagt sitt af mörkum til að skapa 
samábyrgt og sjálfbært samfélag. Í greinasviði aðalnámskrár eru námsgreinarnar 
flokkaðar í tungumál, list- og verkgreinar, náttúrugreinar, skólaíþróttir, 
samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga- og tæknimennt.  

Þegar fjallað er um tungmálagreinar í aðalnámskrá grunnskóla segir að í 
lýðræðisþjóðfélagi sé mikilvægt að geta tekið virkan þátt í ýmiskonar umræðum og 
nauðsynlegt sé að að geta tjáð skoðanir sínar. Í hæfniviðmiðum í íslensku með áherslu á 
talað mál, hlustun og áhorf er sterk tenging við þennan þátt greiningarlykilsins. 
Nemendur eiga að geta tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum og tjáð 
tilfinningar og skoðanir með kurteisi og virðingu. Í sama kafla, þegar fjallað er um lestur 
og bókmenntir, stendur að íslenskan menningararf megi að verulegu leyti finna í 
bókum. Í hæfniviðmiðum um sama viðfangsefni er ekkert talað um menningararf þó 
eiga nemendur að geta greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum 
bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, 
sögusviði og boðskap.  

Ekki fundust sterk tengsl við hugmyndafræði Cittaslow í greinasviði aðalnámskrár 
grunnskóla þar sem fjallað er um stærðfræði. Það sama á við um greinasvið 
skólaíþrótta.  

Þegar fjallað er um upplýsinga- og tæknimennt segir að nemendur þurfi að búa sig 
undir virka þátttöku í alþjóðasamfélagi sem og nærsamfélagi, þar skipti samskipti miklu 
máli. Í hæfniviðmiðum þar sem fjallað er um vinnulag og vinnubrögð er áhersla lögð á 
samskipti og samvinnuverkefni.  

Í greinasviði samfélagsfræða er skýrt tekið fram að nemendur eigi að fá leiðsögn í 
lýðræðislegum vinnubrögðum. Eitt af markmiðum samfélagsfræðikennslu er að þroska 
hæfni nemendans til að eiga í góðum samskiptum við aðra og skilja umhverfi sitt og 
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samfélag og virkja hann til þátttöku í félagsheimi sínum. Í hæfniviðmiðum 
samfélagsfræðinnar má finna sterk tengsl við þennan þátt greiningarlykilsins. Þar 
stendur m.a. að við lok 7. bekkjar eigi nemendur að geta sýnt fram á skilning á 
mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og öllu lífi. Einnig eiga nemendur við lok grunnskólagöngu að geta sýnt 
skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir 
mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs. Á sama stað stendur 
að nemendur eigi að geta ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og 
lífsviðhorfa í tímans rás, í samhengi nærsamfélagsins og hnattvæðingar.  

Í greinasviði náttúrugreina segir að lýðræðisleg vinnubrögð eigi að einkenna nám í 
náttúrugreinum og að nemendur eigi að geta tekið þátt í að móta umhverfi sitt með 
fjölbreyttum leiðum. Í hæfniviðmiðum náttúrugreina þar sem fjallað er um getu til 
aðgerða segir að nemandinn eigi að geta sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi 
og lífsskilyrði lífvera í því. Í sömu viðmiðum segir að við lok grunnskóla eigi nemandinn 
að geta greint stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess, í framhaldi skipulagt 
þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur. Í hæfniviðmiðum þar sem fjallað er um 
vinnubrögð og færni má einnig sjá skýr tengsl við þennan þátt greiningarlykilsins þar 
sem verið er að undirbúa nemandann fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi.  

Í greinasviði aðalnámskrár þar sem fjallað er um list- og verkgreinar segir orðrétt: 
Nemendur fá einstakt tækifæri til að kynnast og viðhalda eigin menningu og verklagi 
fyrri tíma, hlúa að menningararfleifð sinni samhliða því að kynnast öðrum 
menningarheimum. Þar er kjörinn vettvangur til að skoða ólíka menningarheima út frá 
sögu þeirra, lýðræði og mannréttindum og auka þannig umburðarlyndi og skilning á 
fjölbreytileika heimsins. Í hæfniviðmiðum aðalnámskrár þegar fjallað er um 
menningarlæsi kemur vel fram að nemendur eigi með list- og verkgreinanámi að vera 
hæfir til að taka þátt í ýmiskonar samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að 
leiðarljósi. Þegar greinasvið heimilsfræði er skoðað kemur á óvart að lítið er talað um 
sjálfbærni og staðbundna matvælaræktun. Þó er fjallað um það á einum stað að við lok 
grunnskóla eigi nemandinn að geta sett heimilisfræðina í vítt samhengi við lýðræði og 
jafnrétti, hreinleika og eiginleika sem taldir eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri 
þróun. 

Í þeim gögnum sem greind voru hér að ofan má finna greinilegt svigrúm fyrir 
hæglætishugmyndir Cittaslow. Stefnumótandi gögn sem sett eru fram fyrir sveitarfélög 
að vinna eftir segja skýrt að sveitarfélögunum beri að leggja sig fram við að efla 
staðbundið lýðræði. Sveitarfélagið Djúpavogshreppur setur fram markmið um áherslu á 
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að styrkja íbúalýðræði. Einnig leggur sveitarfélagið fram stefnu í verndun 
menningarminja og nýtingu á staðbundu hráefni og hefur sett sér stefnumörkun í 
þátttöku erlendra íbúa á svæðinu. Í stefnumótandi gögnum um grunnskólanám barna 
segir skýrt að skólum beri skylda til að stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi. 
Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta segir skýrt að skólinn eigi að auka hæfni 
nemenda til að takast á við áskoranir í flóknu samfélagi og að einn af grunnþáttum 
náms sé læsi á samfélag og menningu. Í greinasviði aðalnámskrár má finna sterka 
tengingu við tungumál, samfélags- og náttúrugreinar og list- og verkgreinar. Það kom 
hins vegar á óvart að í greinasviði heimilisfræði og skólaíþrótta fundust ekki skýr dæmi 
um mikilvægi góðs hráefnis í heilsueflingu s.s. staðbundin hráefni.   

4.4 Velferð íbúa, bætt lífsgæði og vitund um hæglæti í daglegu lífi 
Cittaslow er hæglætishreyfing sem vinnur markvisst að því að bæta lífsgæði íbúa. 
Áhersla er á samheldni og samstarf íbúa og meðvitund um hæglæti,  jafnrétti, virðingu 
og kurteisi.  

Í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/2011) eru tilgreindar skyldur lýðræðiskjörinna fulltrúa 
sveitarfélaganna. Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að eitt af hlutverkum 
sveitarfélaga sé að tryggja íbúum sínum fjölbreytta félagsþjónustu á grundvelli 
sjálfshjálpar. Í lögum um félagsþjónustu segir að hlutverk félagsþjónustunnar sé að 
tryggja félagslegt og fjárhagslegt öryggi íbúa. Lögð sé áhersla á að íbúum sé ekki 
mismunað og réttur þeirra sé ávallt ljós. Þar má einnig lesa að sambandið skuli hvetja 
og styðja sveitarfélög til að efla jafnrétti og sveitarfélögum beri að setja sér stefnu í 
jafnréttis- og mannréttindamálum. Þetta má m.a. lesa í lögum (nr. 10/2008) en 
markmið þeirra laga er að viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla á 
öllum sviðum sveitarfélagsins (Samband,e.d.)  

Í aðalskipulagi Djúpavogshrepps koma fram félagsleg markmið sveitarfélagsins og að 
sveitarfélagið stefni að því að styrkja fjölskyldurnar, félagslíf og sjálfsmynd íbúa, auka 
íbúalýðræði og heilsueflingu í sveitarfélaginu (Páll Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 
2009). Á vef Djúpavogshrepps er hægt að nálgast jafnréttis- og framkvæmdaáætlun 
Djúpavogshrepps sem byggir á lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla. Áætlunin nær til allra starfsmanna sveitarfélagins. Í markmiðum 
jafnréttisstefnunnar kemur fram að stuðla eigi að jafnrétti í starfsþróun, fræðslu og 
símenntun. Að stuðla að jafnvægi kynja í stjórnunarstöðum og nefndum sem 
starfræktar eru á vegum sveitarfélagsins. Að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma þegar 
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hægt er og tryggja að ekki eigi sér stað mismunun í stofnunum sveitarfélagsins 
(Djúpivogur, e.d.). 

Í grunnskólalögum segir að tryggja eigi jafnrétti m.a. með því að undirbúa bæði 
kynin undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi og allir eiga að fá 
sömu tækifæri til náms. Í 13. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að skólinn sé 
vinnustaður nemenda og að gæta þurfi að vinnuálagi og að nemendur fái næga hvíld og 
góða vinnuaðstöðu. Í skóla án aðgreiningar á að koma til móts við námsþarfir allra, án 
tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.  

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 
hluti, 2011), segir að jafnrétti sé einn af grunnþáttum aðalnámskrár. Markmið með 
jafnréttismenntun sé m.a. að skapa öllum sömu tækifæri til að þroskast á eigin 
forsendum og að í skólastarfi eigi allir að taka þátt í því að skapa samfélag sem byggir á 
jafnrétti og réttlæti. Áhersla er á andlegt og líkamlegt heilbrigði og að skólum beri að 
skapa umhverfi sem styrkir jákvæða sjálfsmynd, samskipti og andlega vellíðan. Í 
greinasviði aðalnámskrár eru námsgreinarnar flokkaðar í tungumál, list- og verkgreinar, 
náttúrugreinar, skólaíþróttir, samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga- og 
tæknimennt.  

Í tungumálahluta aðalnámskrár, þegar fjallað er um íslensku, segir að nemendur eigi 
að læra að hlusta á aðra og taka tillit til þeirra skoðana í umræðum og rökræðum. Þar 
stendur einnig að færni í notkun tungumáls sé grundvallaratriði í mannlegum 
samskiptum og að stuðla megi að umburðarlyndi með umfjöllun um fjölbreytileika 
tungumála. Í hæfniviðmiðum tungumála þar sem fjallað er um talað mál, hlustun og 
áhorf segir að nemandinn eigi að geta átt góð samskipti þar sem gætt sé að máli, 
hlustun, tillitsemi, virðingu og kurteisi. Á sama stað má finna frekari tengingu við 
þennan hluta greiningarlykilsins m.a. að við lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta átt 
góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi og við lok grunnskóla eigi nemendur auk þess að 
geta sýnt tillitsemi og virðingu.  

Í greinahluta stærðfræði og upplýsinga- og tæknimenntar fundust ekki bein tengsl 
við samheldni, virðingu, kurteisi eða jafnrétti.  

Í greinahluta þar sem fjallað er um skólaíþróttir segir að einn af helstu þáttum 
heilbrigðis séu jákvæð samskipti auk þess að með íþróttum temji nemendur sér aga og 
tillitsemi. Þeir læri samvinnu og að hvetja félaga sína til dáða. Í hæfniviðmiðum þar sem 
fjallað er um félagslega þætti segir að nemandinn eigi að geta sýnt virðingu og góða 
framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og árangursrík 
samskipti til að efla liðsanda.  
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Í greinasviði aðalnámskrár þar sem fjallað er um náttúrugreinar finnst ekki margt 
sem fjallar um þennan þátt greiningarlykilsins. Þó er talað um að náttúrugreinar eigi 
m.a. að stuðla að virðingu og einstakri upplifun nemandans.  

Í greinasviði samfélagsgreina segir orðrétt: Samfélagsgreinar eru þær greinar sem 
fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér 
grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, 
lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. Í 
hæfniviðmiðum samfélagsgreina er sterk tenging við þennan þátt greiningarlykilsins. 
Þegar fjallað er um hæfniviðmið sem tengjast hugarheiminum er talað um að við lok 4. 
bekkjar eigi nemendur að gera sér grein fyrir að í umhverfinu séu margvísleg áreiti, 
jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans. Á sama stað er talað um að nemendur eigi 
að geta gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki 
mikilvægi þess. Þegar fjallað er um félagsheiminn í greinasviði samfélagsgreina er sterk 
tenging við þennan þátt. Þar stendur m.a. að nemendur eigi að geta rökrætt gildi 
jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn ákvæði um 
mannréttindi. Á sama stað stendur að nemandinn eigi að geta sýnt að hann virði reglur í 
samskiptum fólks, skráðar og óskráðar og nefnt dæmi um slíkar reglur auk þess að geta 
sett sig inn í málefni nærsamfélagsins.  

Í greinasviði list- og verkgreina stendur orðrétt: Menntun list- og verkgreina getur 
stuðlað að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. Þær eru vettvangur 
menntunar til sjálfbærni þar sem nemendur vinna með samábyrgð, tilfinningar sínar og 
annarra, samhengi við aðra menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Er það 
grunnur að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins. Það kemur því á óvart að í 
hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla um list- og verkgreinar eru tengslin við þessa 
þætti frekar óljós.  

Í þeim gögnum sem greind voru hér að ofan má finna greinilegt svigrúm fyrir 
hæglætishugmyndir Cittaslow. Stefnumótandi gögn sem sett eru fram fyrir sveitarfélög 
að vinna eftir segja skýrt að sveitarfélögunum beri að tryggja að íbúum sé ekki 
mismunað á nokkurn hátt og skulu leggja sig fram við að efla jafnrétti. Sveitarfélagið 
Djúpavogshreppur hefur markað sér skýra stefnu í jafnréttismálum. Í stefnumótandi 
gögnum um grunnskólanám barna segir skýrt að tryggja eigi jafnrétti í grunnskólum 
landsins. Í aðalnámskrá grunnskóla eru skýr tengsl við tungumál, íþróttir, 
samfélagsfræði og list- og verkgreinar en minna í öðrum greinum. Ekki fannst umræða í 
aðalnámskrá um hæglæti.  
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4.5 Fjarskipti og upplýsingamiðlun 
Í hæglætishugmyndum Cittaslow er gengið út frá því að hraði sé hluti af nútímanum og 
mikilvægt sé að nýta það góða sem í honum getur falist. Góð fjarskipti, upplýsingaflæði 
og gott aðgengi að margs konar upplýsingum og mikilvægt er að nýta nýjustu tækni í 
þessu samhengi.  

Í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/ 2011) segir að leitast sé við að tryggja virka 
upplýsingagjöf til íbúa og að opinber gögn sveitarfélaga skuli vera aðgengileg á 
rafrænum gagnagrunni (Althingi, e.d.). Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga má finna 
leiðbeiningar inni á vef fjölmenningarseturs en setrið hefur þann tilgang að þjónusta 
innflytjendur og veita upplýsingar m.a. um íslenska stjórnsýslu og upplýsingar einstakra 
sveitarfélaga um heilsugæslu, menntamál, túlkaþjónustu og fleira (Samband, e.d.).  

Í aðalskipulagi Djúpavogshrepps er gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu 
fjarskipta í sveitarfélaginu með það að markmiði að auka þjónustu og styrkja fræðslu- 
og atvinnustarfsefmi þannig að íbúar njóti sambærilegrar þjónustu við það sem best 
gerist á landinu. Gerð er grein fyrir áætlunum um ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu. 
Einnig er sagt frá áætlunum um að bæta fjarskipti fyrir tölvur og farsíma í dreifbýli (Páll 
Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 2009).  

Í 24. gr. grunnskólalaga (nr. 91/2008) segir að leggja skuli áherslu á margvíslegar 
leiðir fyrir nemandann til að afla upplýsinga og gagna. Að nemandinn læri að nýta sér 
tæknimiðla og upplýsingatækni við námið. 

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 
hluti, 2011), er talað um stafrænt læsi og miðlamennt. Þar er talað um hvernig stafræn 
tækni breyti því umhverfi sem við lifum í og stafræn samskiptatæki teljist hluti af 
nútímanum. Áhersla er á að nemendur grunnskóla læri að nýta sér ýmsa miðla við nám 
sitt og í samskiptum við aðra með fjölþættri merkingarsköpun og myndmáli. Í 
greinasviði aðalnámskrár eru námsgreinarnar flokkaðar í tungumál, list- og verkgreinar, 
náttúrugreinar, skólaíþróttir, samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga- og 
tæknimennt.  

Í tungumálahluta aðalnámskrár, þegar fjallað er um tungumál, segir orðrétt: 
Veigamikill þáttur í almennri menntun er að kunna að hlusta og horfa með athygli og á 
gagnrýninn hátt. Nauðsynlegt er að geta numið þær upplýsingar sem miðlað er með 
ýmis konar hljóð-, mynd- og margmiðlun og túlkað og metið þær með gagnrýni í huga. 
Þar stendur einnig að kennsla í töluðu máli og hlustun beinist ekki einungis að því að 
efla samræður og samskipti í skólastofu, heldur einnig að styrkja hæfni nemenda í 



 

37 

notkun ýmissa samskiptamiðla, til að mynda netmiðla. Í hæfniviðmiðum íslensku þar 
sem fjallað er um talað mál, hlustun og áhorf segir að nemandinn eigi að geta nýtt sér 
fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni og tekið afstöðu til þess 
sem þar er birt. Í hæfniviðmiðum við lok grunnskóla, þegar fjallað er um lestur og 
bókmenntir segir að nemandinn eigi að geta leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum 
gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og 
margmiðlunarefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess.  

Í greinasviði list- og verkgreina segir orðrétt: Listir og verkþekking mynda stóran og 
fjölskrúðugan atvinnuvettvang. Framfarir á sviði tækni og vísinda eru byggðar á 
þekkingu og færni sem eiga rætur í verkmenningu. Í hæfniviðmiðum list- og verkgreina 
þar sem fjallað er um menningarlæsi segir að nemandinn eigi að geta beitt þeirri tækni 
sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt. Í sama kafla er fjallað um sjónlistir og þar 
stendur að við lok grunnskóla eigi nemandinn að geta valið milli mismunandi aðferða 
við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í fjölbreytta miðla auk þess að gera 
grein fyrir framförum í tækni. Á sama stað er fjallað um hönnun og tækni og þar segir 
að nemandinn eigi að geta sagt hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og 
almennt í samfélaginu.  

Í greinasviði um náttúrugreinar segir að nemendur eigi að fá tækifæri til að rökræða 
álitamál sem snerta umgengni við m.a. tækni og nýjustu vísindi. Þannig eflist þekking og 
skilningur nemenda á grundvallarmarkmiðum sjálfbærrar þróunar. Í hæfniviðmiðum 
náttúrugreina þar sem fjallað er um getu til aðgerða segir að nemendur eigi að geta 
tekið frumkvæði við öflun upplýsinga til að skoða tiltekin málefni frá ýmsum 
sjónarhornum og útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. Í 
sama kafla segir að við lok 4. bekkjar eigi nemandinn að geta útskýrt hvernig tækni 
nýtist í daglegu lífi hans.  

Í samfélagsgreinum er ekki sterk tenging við þennan lykil en þó segir í 
hæfniviðmiðum að nemendur eigi að geta aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar-og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum.  

Í greinasviði skólaíþrótta fundust ekki tengsl við þennan hluta greiningarlykilsins og 
sama má segja um samfélagsgreinar. Þó segir í hæfniviðmiðum samfélagsgreina þar 
sem fjallað er um reynsluheiminn að nemandinn eigi að geta aflað sér, metið og 
hagnýtt upplýsingar um menningar- og samfélagsleg málefni í margvíslegum gögnum og 
miðlum.  

Í greinahluta stærðfræðinnar er tengingin ekki skýr en á einum stað segir að 
nemendur verði að fá tækifæri til að hugleiða mikilvægi stærðfræðinnar í daglegu lífi og 
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áhrif hennar m.a. á tækni. Í hæfniviðmiðum þar sem fjallað er um tölur og reikning segir 
að nemandinn eigi að geta leyst viðfangsefni sitt á fjölbreyttan hátt m.a. með vasareikni 
og tölvuforritum.  

Í greinasviði um upplýsinga- og tæknimennt segir orðrétt: Megintilgangur kennslu í 
upplýsinga- og tæknimennt er að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim 
að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. Þar stendur einnig að þjálfa þurfi 
hvern nemanda markvisst í upplýsinga- og miðlalæsi alla skólagönguna. Í 
hæfniviðmiðum upplýsinga- og tæknimenntar aðalnámskrárarinnar kemur fram sterk 
tenging við þennan hluta greiningarlykilsins og þar má finna mörg dæmi sem styðja við 
hugmyndafræði Cittaslow. Þar er m.a. talað um að nemendur eigi að verða gagnrýnir á 
gæði ýmissa upplýsinga og eigi að geta nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman 
og fjölbreyttan hátt. Gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum 
tæknibúnaði og nýtt hugbúnað og forrit við ýmiskonar verkefni.  

 

Í þeim gögnum sem greind voru hér að ofan má finna skýra tengingu við 
hugmyndafræði Cittaslow. Stefnumótandi gögn sem sett eru fram fyrir sveitarfélög að 
vinna eftir leggja mikla áherslu á öflug fjarskipti og upplýsingaflæði. Í stefnumótandi 
gögnum um grunnskólanám barna kemur einnig skýrt fram  mikilvægi tækni og 
upplýsingaflæði. Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta og hæfniviðmiðum, eru 
mjög skýr tengsl við þennan þátt greiningarlykilsins. 

4.6 Samantekt 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort og hvernig opinber 
menntastefna um grunnskóla gefi svigrúm til að leggja áherslu á hugmyndafræði 
Cittaslow-hæglætishreyfingarinnar í Djúpavogsskóla. Niðurstöður þessarar rannsóknar 
leiddu í ljós að opinber menntastefna gefur  svigrúm til að leggja áherslu á 
hæglætishugmyndafræði Cittaslow í grunnskólastarfi og að stjórnendur í 
Djúpavogsskóla geti endurskoðað skólanámskrána með hliðsjón af áherslum Cittaslow-
hæglætishreyfingannar. 

Þegar aðalnámskráin er rýnd með þessari áherslu koma í ljós margar vísbendingar 
þar sem tengja má saman aðalnámskrá og Cittaslow. Þetta á sérstaklega við í list- og 
verkgreinum, samfélags- og náttúrugreinum. En flestar vísbendingar 
hugmyndafræðinnar finnast í hæfniviðmiðum þessara námsgreina. Einnig má finna 
vísbendingar við skólaíþróttir, tungumál og upplýsinga- og tæknimennt en fæstar 
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vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum stærðfræði. Í öllum þáttum greiningarlykilsins 
fundust skýrar vísbendingar í hæfniviðmiðum list- og verkgreina en síst í þætti númer 
fjögur, velferð íbúa, bætt lífsgæði og vitund um hæglæti. Í samfélagsgreinum er einnig 
tenging við alla þætti greiningarlykilsins en skýrust er hún í þætti númer eitt, þrjú og 
fjögur. Sama má segja um náttúrugreinar en þar eru greinilegar vísbendingar í öllum 
þáttunum lykilsins en augljósastar í þáttum númer eitt, þrjú og fimm. Í tungumálunum 
má einnig finna vísbendingar í flestum þáttum lykilsins en síst í þáttum númer eitt og 
tvö. Í skólaíþróttum koma fram vísbendingar í þætti númer tvö og fjögur en minna í 
hinum þáttunum og eins og áður sagði eru vísbendingar síst greinanlegar í 
hæfniviðmiðum stæðfræðinnar. Í hæfniviðmiðum upplýsinga- og tæknimenntar eru 
vísbendingar oft óljósar nema í þætti númer fimm, fjarskipti og upplýsingaflæði, þar eru 
vísbendingar margar. Þegar hver þáttur greininarlykilsins er skoðaður er niðurstaðan 
eftirfarandi: 

1. Gæði og verndun náttúru 
Flestar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum þriggja námsgreina, list- og verkgreinum 
og samfélags- og náttúrugreinum. Færri vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum annarra 
námsgreina en þó merkjanlegar.  

2. Skipulag og öryggi í samfélaginu 
Fæstar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum aðalnámskrár við þátt um skipulag og 
öryggi í samfélaginu. Flestar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum list- og verkgreina 
og skólaíþrótta en í hæfniviðmiðum annarra námsgreina fundust færri vísbendingar en 
þó merkjanlegar.  

3. Þátttaka íbúa í mótun sérkenna og menningu eigin samfélags 
Flestar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum fjögurra námsgreina, list- og verkgreina, 
tungumálum og samfélags- og náttúrugreinum. Færri vísbendingar fundust í 
hæfniviðmiðum annarra námsgreina en voru þó merkjanlegar. 

4. Velferð íbúa, bætt lífsgæði og vitund um hæglæti 
Flestar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum fjögurra námsgreina, list- og verkgreina, 
tungumála, skólaíþrótta og samfélagsfræði. Færri vísbendingar fundust í 
hæfniviðmiðum annarra námsgreina en þó merkjanlegar.  

5. Fjarskipti og upplýsingamiðlun  
Flestar vísbendingar fundust í hæfniviðmiðum fjögurra námsgreina, list- og verkgreina, 
tungumála, náttúrugreina og upplýsinga- og tæknimenntar. Færri vísbendingar fundust 
í hæfniviðmiðum annarra námsgreina en þó merkjanlegar.  
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Greiningarlykillinn sem unninn var upp úr nokkuð óljósum efnisþáttum Cittaslow-
hugmyndafræðinnar reyndist gott verkfæri við að greina opinber stefnuskjöl sem 
sveitarfélögum og stofnunum þess bera að vinna eftir. Þó reyndust einstakir þættir 
betur en aðrir.  

Fyrsti þáttur lykilsins um umhverfi og verndun náttúru er skýr og afmarkaður og 
auðvelt var að máta hann við flest þau gögn sem greind voru. Í þeim gögnum sem snúa 
að stjórnsýslu sveitarfélaga er það nokkuð skýrt hver er lögbundin skylda sveitarfélaga í 
umhverfismálum. Það sama má segja um þau gögn er snúa að grunnskólanum. Í 
hæfniviðmiðum flestra námsgreina má finna skýr dæmi um hvað nemendur eiga að 
geta á mismunandi námsstigum um umhverfismál og umhverfisverndun. 

Annar þáttur greiningarlykilsins sem snýr að skipulagi og öryggi íbúa reyndist óljósari 
og flóknari í notkun og því aðeins snúnara að máta þann þátt lykilsins við gögnin. 
Auðveldara reyndist að máta þátt tvö við gögn er snúa að stjórnsýslu sveitarfélaga 
heldur en gögn sem snúa að grunnskólanum. Orðalag og áherslur um þessa þætti eru 
nokkuð skýr í gögnum um sveitarfélög en í aðalnámskrá er orðalag um skipulag og 
öryggi oft óljóst og ekki sagt með beinum hætti þó lesandinn geti áttað sig á því með því 
að lesa á milli lína að öryggi nemandans er mjög mikilvægt. 

Það er margt áþekkt með þáttum greiningarlykilsins númer þrjú og fjögur og það tók 
höfund nokkurn tíma að átta sig á meginmun á þessum tveimur þáttum og þurfti að 
prófa þá nokkrum sinnum til að aðgreina þá skýrt. Það kom því skemmtilega á óvart 
hversu vel þessir þættir virkuðu í reynd í greiningarvinnunni. Þáttur númer þrjú sem 
fjallar um þátttöku íbúa í mótun sérkenna og menningu eigin samfélags er í megin 
atriðum skýr og vel afmarkaður en þó eru einstaka atriði sem má skoða betur og gætu 
skarast við þátt númer fjögur ef aðrir vildu beita þessum greiningarlykli. Þetta á einkum 
við um þegar fjallað er um hugtök eins og lýðræði og jafnrétti. Aðgengilegt reyndist að 
máta þátt númer þrjú við gögn er snúa að stjórnsýslu sveitarfélaga og það sama má 
segja um þau gögn er snúa að grunnskólanum.  

Fjórði þáttur greiningarlykilsins reyndist flóknastur í notkun. Þátturinn fjallar um 
velferð íbúa, bætt lífsgæði og vitund um hæglæti. Eins og áður sagði þá eru nokkur 
atriði sem mögulega gætu skarast við þátt númer þrjú og önnur atriði í þessum lykli eru 
oft á tíðum óljósir í texta þeirra gagna sem greind voru. Hugtakið hæglæti fannst til 
dæmis ekki í neinum gögnum sem skoðuð voru nema þegar fjallað er beint um 
Cittaslow í gögnum Djúpavogshrepps. Þegar þessum fjórða þætti greiningarlykilsins var 
beitt á gögn um grunnskóla þurfti höfundur endurtekið að rýna í hæfniviðmið 
aðalnámskrár, staldra við og ígrunda orðalag þar sem texti aðalnámskrár er oft á tíðum 
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mjög opinn og því gat verið erfitt að átta sig á hvort ákveðin hæfniviðmið tengdust 
þessum þætti eða ekki.  

Fimmti þáttur greiningarlykilsins er um fjarskipti og upplýsingamiðlun og er sá 
þáttur lykilsins sem mest kom á óvart. Þegar þættirnir voru í mótun má segja að þessi 
fimmti þáttur væri einskonar samansafn þess sem eftir stóð af efnisþáttunum 72 frá 
Cittaslow. Við upphaf greiningarvinnunnar hafði höfundur áhyggjur af því að mögulega 
yrði þessi þáttur greiningarlykilsins sá sem fæst félli undir en raunin varð önnur. 
Niðurstöður benda til að þau gögn er snúa að stjórnsýslu sveitarfélaga koma skýrt inn á 
fjarskipti og upplýsingamiðlun og það sama má segja um gögnin er snúa að 
grunnskólanum. Í hæfniviðmiðum flestra námsgreina má finna skýr dæmi sem tengjast 
þessum þætti. 
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5 Umræður og samantekt 

Meginmarkmið þessarar rannskóknar var að skoða hvort og hvernig opinber mennta-
stefna um grunnskóla gæfi svigrúm til að leggja áherslur á hugmyndafræði Cittaslow-
hæglætisstefnunar í Djúpavogsskóla. Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var 
ákveðið að rýna í gögn af tvennum toga. Annars vegar gögn er fjalla um hlutverk og 
skyldur sveitarfélaga, t.d. í sveitarstjórnarlögum (nr. 138/2011) og skipulagslög 
(123/2010) og áætlunum um landnotkun, sem birtast í gögnum um skipulag lands og 
síðan stefnu sveitarfélagsins Djúpavogshrepps. Hins vegar er um að ræða gögn er fjalla 
um opinbera stefnumótun skólastarfs í grunnskólum og því var rýnt í lög um grunnskóla 
(nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskóla, bæði almennan hluta (2011) og greinasvið 
(2013).  

Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar má álykta að í flestum opinberum 
skjölum sem rýnt var í megi finna sterkan samhljóm með hugmyndafræði Cittaslow. 
Hæglætishreyfingin Cittaslow sem varð til á Ítalíu undir lok síðustu aldar leggur áherslu 
á sérstöðu, fjölbreytni og virðingu og vill leggja áherslur á að auka lífsgæði og ánægju 
fólks. Leiðir að þessum markmiðum snúast t.d. um að sporna við einsleitni, vernda 
náttúru og menningarminjar. Þá þykir mikilvægt að fegra og bæta umhverfið, nota 
nýjustu tækni í þágu samfélagsins, efla staðbundna menningu og framleiðslu. Þessum 
þáttum skal vinna að en um leið skal spornað við hraða, öryggi og aðgengi bætt og lögð 
áhersla á gestrisni, kurteisi og vinsamlegt viðmót. Eins og áður sagði var ein af 
megináherslum þessarar rannsóknar að rýna vel í aðalnámskrá grunnskóla og leita eftir 
vísbendingum um hvort opinber menntastefna gefi svigrúm til að leggja áherslu á 
hæglætishugmyndir Cittaslow. Niðurstöður benda til þess að í flestum þáttum 
opinberrar menntastefnu grunnskóla eru atriði sem skapa ættu svigrúm fyrir 
grunnskóla til að leggja áherslu á hugmyndafræði Cittaslow.  

Ýmislegt við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn kom á óvart. Hugmyndafræði 
Cittaslow virðist ekki eins skýrt skilgreind og ætla mætti við fyrstu skoðun. Markmið 
hugmyndafræðinnar eru nokkuð skýr en efnisþættirnir 72 sem sveitarfélögum ber 
formlega að vinna eftir, gerist þeir aðilar að Cittaslow, eru margir hverjir óljósir og erfitt 
getur verið fyrir sveitarfélög að vinna að þeim. Einnig kom á óvart að svo virðist sem 
engar reglur séu yfir það í hvaða röð eigi að innleiða þessa efnisþætti. Þá vekur athygli 
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að þegar sveitarfélög hafa gerst formlegir aðilar að hreyfingunni virðist ekki vera neitt 
eftirlit eða eftirfylgni með því hvernig sveitarfélög vinna með efnisþættina eða hvort 
það sé yfirleitt gert. Hins vegar virðist Cittaslow hreyfingin vera sterkt samfélag 
hæglætisbæja með virk og starfandi ráð víðsvegar um heiminn, s.s. norðurlandaráð sem 
Djúpavogshreppur er aðili að. Norðurlandaráð Cittaslow hittist reglulega til að bera 
saman bækur sínar og einnig fara fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem tilheyra 
norðurlandaráðinu og hitta önnur Cittaslowráð víðs vegar um heiminn. Það má leiða að 
því líkum að þar sem Cittaslow samfélög hittist reglulega á vinnu- og skipulagsfundum 
sé í því ákveðin eftirfylgni og leiðsögn. Það má líka velta því fyrir sér hvort að sú 
staðreynd að efnisþættirnir séu mjög opnir og fljótandi sé betur til þess fallin að fá fleiri 
sveitarfélög í lið með hreyfingunni og innleiða hugmyndafræðina í sitt samfélag; að 
kosturinn sé í raun sá að hægt sé að vera sinn eigin herra í innleiðingunni og fara 
innleiðingarferlið á sínum eigin hraða. Í því felst ákveðið hæglæti.  

Til að einfalda leit að vísbendingum um áherslur Cittaslow í opinberum gögnum 
sveitarfélaga var útbúinn fimm þátta greiningarlykill úr efnisþáttunum 72 sem mátaður 
var við öll gögn rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram reyndist greiningar-
lykillinn gott verkfæri við að flokka og greina þau gögn er lágu til grundvallar, það á ekki 
síst við um aðalnámskrá grunnskóla, sérstaklega hæfniviðmið í hverri námsgrein. Þar 
sem höfundur er list-og verkgreinakennari kom það skemmtilega á óvart að niðurstöður 
benda til þess að í list- og verkgreinum megi finna samsvörun við alla fimm þætti 
greiningarlyklsins. Hæfniviðmið í flestum list- og verkgreinum mátast vel inn í alla þætti 
greiningarlykilsins þannig að álykta má að stjórnendur Djúpavogsskóla hafi gott svigrúm 
til að leggja áherslu á hæglætisstefnu Cittaslow í list- og verkgreinum. Svipaða sögu er 
að segja um aðrar námsgreinar. Í samfélags- og náttúrugreinum, tungumálum, 
skólaíþróttum og upplýsinga- og tæknimennt má finna svipaðar vísbendingar. Þessar 
námsgreinar gefa allar gott svigrúm til að leggja áherslu á hæglætishugmyndir 
Cittaslow. Stærðfræðin var eina námsgreinin í aðalnámskrá grunnskóla þar sem ekki var 
skýr samsvörun við greiningarlykilnn, þótt greina mætti teikn á nokkrum stöðum.  

Höfundur þessarar rannsóknar telur að í flóknu og hröðu samfélagi þar sem áreiti er 
mikið sé hæglætishreyfing eins og Cittaslow góður vettvangur fyrir sveitarfélög til að 
staldra við og skoða í hvaða átt skal haldið. Með rannsókn þessari vonast höfundur til 
að sveitarfélög og stofnanir þeirra og þá sérstaklega grunnskólar geti nýtt sér þetta verk 
til að máta starfsemi sína og vinnu við hæglætishugmyndafræði Cittaslow. Þetta á bæði 
við um Djúpavogshrepp, sem þegar þetta er skrifað er eina formlega Cittaslow 
sveitarfélagið á Íslandi, en ekki síður vonast höfundur til að þetta rit komi einnig til með 
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að nýtast þeim sveitarfélögum sem hyggjast gerast formlegir aðilar Cittaslow í 
framtíðinni.  
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6 Lokaorð 

Til eru menn sem halda því fram að heimurinn snúist ekki lengur um þá stóru sem éti þá 
litlu heldur snúist hann um þá snöggu sem éta þá svifaseinu. Þá er gott að hafa söguna 
um kapphlaup skjaldbökunnar og hérans í huga. En eitt er víst að hraði, áreiti og spenna 
eru stórir þættir í daglegu lífi flestra. Margt gott má upplifa eða áorka í slíku ástandi en 
nauðsynlegt er að staldra við og ígrunda hvort kominn sé tími til að hægja ferðina. En 
það er ekki auðvelt að stoppa hringekju á fullri ferð og það er kaldhæðnislegt til þess að 
hugsa að við rannsókn og skrif um hæglæti er stöðug krafa um að flýta vinnu sinni og 
halda tímaramma. Haft er eftir Carl Honiré, sem skrifað hefur margt um hæglæti, að 
flestir vilji tileinka sér hæglæti en það verði að gerast með hraði og kannski hefur fólk í 
nútímasamfélagi ekki tíma til að vera hæglátt. En meðvitund um hæglæti er ekki 
eitthvað sem hægt er að ljúka af í eitt skipti fyrir öll. Sumir tala um lífsstíl í þessu 
samhengi og aðrir segja að meðvitund um hæglæti eigi að vera eins og andardráttur, 
áreynslulaus og ómeðvituð.  

Mikilvægt er að líta á hæglæti sem mótvægi við hraða og áreiti og að það er ferli 
sem gerist í skrefum. Alveg eins og sveitarfélög, sem tilheyra hæglætishreyfingunni 
Cittaslow, leggja sig fram við að innleiða hæglæti í smáum skrefum inn í sínar stofnanir 
þá getur einstaklingurinn mátað hæglætishugmyndir inn í sitt daglega líf, skref fyrir 
skref. Í Cittaslow samfélögum er áhersla á græna lífshætti, bætt gæði umhverfis og 
virðingu fyrir sérkennum og jákvæðni í mannlegum samskiptum, með það að markmiði 
að bæta lífsgæði íbúa. Hæglætishugmyndir Cittaslow leggja áherslur á að njóta líðandi 
stundar og vera meðvitaður um áhrif hraða í nútímasamfélögum á líf fólks. Bæjum og 
sveitarfélögum sem sækja um aðild að hæglætishreyfingu Cittaslow fer fjölgandi, á 
meðan á vinnu þessarar rannsóknar stóð bættust fjölmargir bæir og sveitarfélög í 
hópinn. 

Innleiðing á hæglætishugmyndum Cittaslow í Djúpavogsskóla verður ferli um 
ókomin ár. Skoða þarf hvern þátt í skólastarfinu og máta hann við hugmyndafræðina. 
Smíða þarf nýja skólanámskrá þar sem lögbundið nám grunnskólabarna verður fléttað 
saman við áherslur Cittaslow. Slík vinna ætti að geta nýst öðrum skólum.  
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