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Ágrip 
Í þessu verkefni sem er lokaverkefni til B.Ed. prófs í kennarafræðum á sviði leikskólakennslu.  
Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvernig grenndarkennsla birtist í leikskólum hér á 
landi. Auk þess sem verkefnabanki er lagður fram með það að markmiði að efla 
grenndarkennslu í leikskólum og gera kennurum og öðru starfsfólki leikskóla auðveldara að 
vinna með grenndarkennslu. Verkefnabankinn getur nýst í starfi á leikskólum alls staðar á 
landinu. Verkefnin í verkefnabankanum henta ýmist ákveðnum aldri eða aldursbili eða öllum 
aldurshópum á leikskólum. Í verkefninu verður fjallað um merkingu hugtakanna 
grenndarkennsla og grenndarfræði. Fjölbreyttar skilgreiningar á útikennslu verða skoðaðar 
auk þess sem kafað verður í hvort munur sé á útikennslu og grenndarkennslu. 
Grenndarkennsla hefur ólíka birtingarmynd í aðalnámskrám leikskóla frá 1999 og 2011 og 
verður það skoðað nánar í verkefninu. Hefur grenndarkennsla verið lengi innan 
menntakerfisins? Leitað verður svara við þeirri spurningu. Birting grenndarkennslu í 
leikskólum verður einnig skoðuð. Kenningar fjögurra fræðimanna verða skoðaðar, þrátt fyrir 
að þær kenningar tengist ekki allar beint grenndarkennslu tengjast þær menntunarfræðum. 
Þess vegna tengjast þær öllu námi og þroska barna. Náttúru- og útikennsla hafa einnig áhrif á 
heilsu og þroska barna, verkefnið sýnir fram á hver þessi áhrif eru.  
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Abstract 
This project is a final project to B.Ed. degree in pedagogy in the field of kindergarten 
teaching. The goal with this project is to look at how local studies appears in kindergarten in 
Iceland. In addition, a project bank is put forward with the goal to improve local studies in 
kindergarten and make it easier for teachers and other personnel in kindergarten to work with 
local studies. The project bank can be used in kindergartens all over the country. The projects 
in the projects bank can be used either for a spesific age or for all ages in kindergartens. The 
project will discuss the meaning of the concept local studies. Various definitions on outdoor 
teaching will be viewed and it will be looked at whether there is a difference between outdoor 
teaching and local studies. Local studies has different manifestation in kindergarten national 
curriculum from 1999 and 2011 and that will be looked at in this project. Has local studies 
been in the education system in Iceland for a long time? Answers for that question will be 
looked at. The appearance of local studies in kindergartens will be looked at. Theories of four 
scolars will be viewed. Although these theories are not all directly connected to local studies, 
they are all connected to education. Because of that, they are connected to all studies and 
development of children. Local studies and outdoor teaching also affect children‘s health and 
development. The project demonstrates these effects.   
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Inngangur 
Þegar ég heyrði orðið grenndarkennsla í fyrsta sinn þá kom upp í hugann sú skýring að 

einstaklingur þekki til umhverfisins í kringum sig. Síðar komst ég að því að það er mun meira 

sem felst í orðinu. Grenndarfræði hugtakið skiptist í fjóra flokka eins og ritstjórinn Bragi 

Guðmundsson (2000, bls. 21) skrifar í bókinni Líf í Eyjafirði. Þrír af þessum flokkum eru 

söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund en allir þessir þættir hafa svo áhrif á fjórða 

flokkinn, sjálfsvitund hvers einstaklings. Sjálfsvitund hvers og eins einstaklings í þessum 

heimi sem við búum í, stjórnast af erfðum og umhverfi. Börn eru sífellt að fá spurninguna: 

hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Þessi spurning ásamt öðrum hefur áhrif á börnin, 

og í samfélagi nútímans erum við stöðugt að spá í hver við erum sem einstaklingar, sem hópur 

og sem hluti af heild. Hvaða heild tilheyrum við? Hvað er það sem stjórnar því hverjir tilheyra 

hvaða hópi þjóðfélagsins og heimsins? Hvað er það sem gerir mig að mér?  

Grenndarkennsla hefur ekki fengið mikið pláss í aðalnámskrá leikskóla hingað til 

(2011) og má spyrja sig hvers vegna grenndarkennsla hefur ekki fengið meira vægi 

aðalnámskránni? Er það ekki talið mikilvægt að börn þekki til sögu, uppruna og þess 

umhverfis sem þau búa í? Eða er það ekki talið hlutverk skólakerfisins að sjá um þessa 

menntun hjá ungum börnum? Sjálf hef ég velt því fyrir mér hvort börn séu að læra mikið um 

sögu nærumhverfisins á unga aldri í stærri bæjum og borgum hér á landi. Sjálf er ég fædd og 

uppalin í litlu sveitarfélagi þar sem sagan og umhverfið hefur alltaf verið stór hluti af daglegu 

lífi. En ég á enga sterka minningu um að unnið hafi verið verið markvisst með 

grenndarkennslu í leikskólanum. Sú kennsla kom meira þegar ég byrjaði í grunnskóla.  

Í aðalnámskrá leikskóla er þó vissulega fjallað um sjálfbærni og vísindi (aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 30-31) en þó er sú umfjöllun einungis ein blaðsíða. Þar kemur fram hvað 

leikskólum ber að gera til að styrkja fróðleiksþorsta barna. Það er hlutverk leikskólanna að 

hvetja börnin til að leita ólíkra og fjölbreytta lausna við spurningum sem vakna hjá þeim. Auk 

þess sem leikskólanum ber að hlusta eftir og fylgjast með hvað börnin eru að gera og gera sitt 

besta til að skilja hvernig hugsunin er hjá börnunum og hvernig þau skilja hlutina. Börn finna 

sér mismunandi leiðir frá unga aldri til þess að kanna og skilja umhverfið sitt, hvort heldur 

sem það er náttúran og allt sem útiveran hefur upp á að bjóða eða umhverfið sem þau eru í 
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inni. Börnin nota hlustun, sjón, snertingu, bragðskyn, rannsóknir og draga ályktanir af mörgu í 

kringum sig svo eitthvað sé nefnt. Þessar aðferðir sem börnin nota er ein helsta kennsluleið 

þeirra á unga aldri og þannig læra þau í gegnum gagnvirk samskipti við umhverfi sitt. 

Leikskólar eiga að skapa börnum tækifæri til að kanna og eiga umræður um samhengi þeirra 

fyrirbæra sem eru í þeirra umhverfi. Einnig þarf leikskólinn að ýta undir forvitni, ígrundun og 

vangaveltur hjá börnum til þess að efla fróðleiksþorstann og hvetja þau til að spyrja spurninga 

og finna svörin á ólíka vegu sem kannski verða ekki alltaf þau sömu háð hvaða lausnarleið er 

valin. Mikilvægt er að leikskólinn taki stóran þátt í því að kenna börnunum að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu og náttúru auk þess að gefa þeim tækifæri á að upplifa og njóta umhverfis 

og náttúru.  

Verkefnið er þannig upp sett að í fyrsta kafla mun ég fara dýpra í hugtökin söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund eftir skilgreiningum frá Braga Guðmundssyni úr bókinni 

Líf í Eyjafirði (2000, bls. 24-44). Í öðrum kafla mun ég fjalla um grenndarkennslu og 

útikennslu, hvort einhver munur sé á þessu tvennu eða hvort þetta sé sami hluturinn. Þriðji 

kafli fjallar um grenndarkennslu og náttúrufræðikennslu í aðalnámskrám leikskóla frá 1999 

og 2011. Í fjórða kafla mun ég skoða hvort grenndarkennsla sé ný af nálinni í skólakerfinu 

eða hvort langt sé síðan hugmyndir um grenndarkennslu komu inn í menntakerfið. Fimmti 

kafli fjallar um grenndarkennslu á leikskólum hér á landi. Sjötti kafli tekur til fjögurra 

fræðimanna og kenninga þeirra sem tengjast grenndarkennslu. Sjöundi kaflinn eru um þau 

áhrif sem náttúru- og útikennsla hefur á þroska og heilsu barna. Áttundi kaflinn er 

fróðleikskafli um verkefnabankann, hvers vegna ég gerði hann og hvað hafði áhrif á verkefni í 

honum. Níundi kafli er svo verkefnabankinn sjálfur. Tíundi kaflinn er svo umræðukafli þar 

sem ég tek saman það sem fjallað hefur verið um í verkefninu.  

1 Grenndarfræði  
Líkt og áður segir skiptir Bragi Guðmundsson (2000, bls. 21) hugtakinu grenndarfræði niður í 

fjóra flokka og þrír þeirra hafa áhrif á þann fjórða. Sjálfsvitund hvers og eins hefur alltaf átt 

erfitt uppdráttar enda erum við stöðugt spurð spurninga frá unga aldri um hver við erum, hver 

við viljum verða o.s.frv. Það er mikilvægt að vita merkingu allra fjögurra hugtakanna þ.e.a.s. 

umhverfisvitundar, söguvitundar, grenndarvitundar og sjálfsvitundar til þess að geta skilið 
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hvernig öll þessi hugtök og vitundirnar sjálfar hafa áhrif hver á aðra. Allar fjórar vitundirnar 

hafa styrkjandi áhrif á hver aðra. Umhverfið hefur mikil áhrif á sjálfsvitundina sem við lifum 

og hrærumst í og skynjum umhverfið okkar og það ræður svo hver við erum (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22). Það sem fram kemur í köflunum hér á eftir skýrir nánar frá því 

hvernig söguvitundin, umhverfisvitundin og grenndarvitundinn hefur bein áhrif á 

sjálfsvitundina.  

1.1 Söguvitund 
Söguvitund okkar allra er misjöfn, sem dæmi má nefna að 20 ára gamall einstaklingur og 45 

ára einstaklingur, hafa ólíkan skilning á fortíðinni og sögunni. Það sem gerðist í gamla daga 

fyrir þeim sem er 20 ára, er ekki það sama fyrir þeim sem er 45 ára. Mismunandi aldurshópar 

hafa ólíka sýn á fortíð og samtíð hvers tíma fyrir sig. Samtímaskilningurinn hefur áhrif á 

sjálfsvitundina, mismunandi aðstæður okkar í samfélaginu hafa áhrif á skilninginn t.d. 

þjóðfélagsstaða, menntun og lífsviðhorf. Þess vegna verða umræður mismunandi eftir ólíkum 

aðstæðum innan heimila, menntafólk talar að mestu um menntun og skólamál, stjórnmálafólk 

talar mest um stjórnmál, sjómenn tala um veiðina og veðrið o.s.frv. (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 26).  

 Skilningur okkar á fortíðinni er einnig mismunandi eins og áður segir, hver og einn 

hefur sinn skilning á fortíðinni og geta sögurnar því orðið ólíkar. Ungt fólk talar um að í 

fortíðinni hafi ekki verið til snjallsímar á meðan eldri kynslóðir tala um líf án farsíma og elsta 

kynslóðin talar um líf án síma. Allt þetta er í fortíðinni, bara mis langt aftur og því er 

skilningur okkar á fortíðinni misjafn eftir aldri. Eitt er þó víst að eitthvað í fortíðarsögunni er 

þó það sama hjá okkur öllum, allavega þeim sem hafa gengið í skóla t.d. sögur um 

heimsstyrjaldirnar, frostaveturinn mikla o.fl. Fortíðarsagan er okkur því sem einskonar 

persónuleg eign sem hver og einn á fyrir sig. Oft hefur það verið sagt að hver kynslóð skrifi 

söguna á sinn eigin hátt, það er þó ekki allur sannleikurinn heldur er það bara túlkunin sem er 

mismunandi eftir því hvaða sjónarhorn og gildi eru ráðandi hverju sinni (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 26).  

 Þriðja víddin í söguvitundinni er framtíðarvænting. Við höfum öll einhverjar 

væntingar til framtíðarinnar og setjum okkur markmið um að búa okkur sem best undir 

framtíðina. Flestir byrja á því að búa sig og sína fjölskyldu sem best, því næst samfélagið 

og/eða hópinn sinn og aftast í röðinni er svo heimsbyggðin öll. Í ferlinu veltum við fyrir okkur 

hvaða leiðir eru bestar til að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Stundum verðum 
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við ósammála þeim hugmyndum sem koma upp utan okkar hugsana, og getur það þá leitt til 

átaka. Stundum verða þessi átök friðsamleg innan eða utan heimilis en einnig leiða þessar 

ósættir til stærri deilna eða jafnvel stríðs eða heimsstyrjalda (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

26-27).  

 Af þessum upplýsingum getum við því séð að söguvitundin er bæði 

einstaklingsbundin og sameiginleg fyrir ólíka samfélagshópa. Söguvitundin verður til vegna 

sjálfstæðrar tilvistar þeirra þriggja þátta sem greint var frá hér á undan en einnig vegna áhrifa 

frá öðrum. Ekki er til nein sameiginleg eða óumdeild leið sem allir menn fara frá fortíðar til 

nútíðar eða nútíðar til framtíðar. Enginn hefur sama skilning á því hvaða áhrif nútíð hefur á 

framtíð eða fortíð á nútíð. Það er hægt að segja að sagan verði aldrei skrifuð á endanlegan 

hátt, því hún verður aldrei eins hjá okkur öllum. Við leitum svara í sögunni á okkar forsendum 

eftir áhuga og þörfum og notum hana til að styrkja okkar eigin sjálfsvitund og leita þeirra sem 

við eigum samleið með. Nútíðarskilningur okkar og skynjun okkar á nútíðinni er söguvitundin 

sjálf. Það er þó enn óljóst hvað það er sem er stærsti áhrifavaldur okkar á nútímaskilninginn. 

Nokkur dæmi um hvað það gæti verið er sagnfræði, fræðirit og sögukennarar, fjölskylda, vinir 

og kvikmyndir og vísindamenn og mögulega spila allir þættirnir spila jafn stórt hlutverk. Það 

er þó alveg skýrt að söguvitundin er til staðar hjá öllum mannverum og sá eiginleiki er einn af 

okkar mikilvægustu. Mikilvægt er fyrir mannveruna að efla söguvitundina og gera sitt besta 

til að þroska hana, en með sterkri söguvitund eru auknar líkur á sterkri og skýrri sjálfsvitund 

hvers einstaklings sem getur orðið grundvöllur sjálfsmyndar fyrir heilt samfélag (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 28-30). 

 

1.2 Grenndarvitund 
Samfélagsbreytingar hafa verið nokkrar hér á landi en ein þeirra stærstu var á seinni hluta 19. 

aldar þegar mikil fólksfjölgun varð. Fólk fluttist í þéttbýli og atvinnuhættir breyttust til muna. 

Þjóðfélagið varð verkaskipt og íbúar landsins þurftu ekki lengur að treysta á sjálfa sig og þann 

búskap sem kom frá þeirra bæjum sem betur er þekkt undir hugtakinu sjálfsþurftarbúskapur. 

Markaðsviðskipti tóku stakkaskiptum og urðu allsráðandi hér á landi. Búsetusvæði hérlendis 

breyttust til muna og fólk fluttist í stórum hópum í þéttbýli sem áður fyrr hafði varla þekkst 

hérlendis. Í byrjun 20. aldarinnar bjó um 20% þjóðarinnar í þéttbýli en þegar 21. öldin 

nálgaðist var sú tala komin upp í 93%. Þessi breyting átti sér tvær hliðar, sumir fluttust í 

nálæga þéttbýliskjarna sem lágu við ströndina nálægt gjöfulum fiskimiðum á meðan aðrir 
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fluttust á höfuðborgarsvæðið. Árið 2000 bjuggu um 60% allra landsmanna á svæðinu frá 

Kjósinni og að Hafnarfirði, þetta er hæsta prósentutala miðað við höfðatölu á 

Norðurlöndunum af íbúafjölda á höfuðborgarsvæðum (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 31).  

 Norðmenn sáu það fyrr en Íslendirngar hvernig byggðarþróun landanna var að þróast 

og settu þeir upp verkefni sem bar heitið Lófót verkefnið fyrir 13-16 ára börn í skólum 

fylkisins á áttunda áratugnum. Markmið verkefnisins var að auka markvisst kennslu um 

nærumhverfið á þessu skólastigi og var unnið út frá menningu og atvinnuháttum 

nærsamfélagsins og með því ýta undir grenndarvitund þessara nemenda. Talið var að líkur á 

að sjálfsmynd þessara nemenda myndi eflast við þetta verkefni og með sterkari sjálfsmynd 

væru ólíklegra að þeir finndu fyrir rótleysi og að í kjölfarið yrðu félagsleg vandamál minni. 

Vonast var eftir að með þessu verkefni myndu unglingarnir hafa meiri áhuga á búsetu á 

heimaslóðunum eða öðrum stöðum á landsbyggðinni í stað þess að sækja til þéttbýlli staða 

svo sem höfuðborgarinnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 34-36).  

 Lengi hefur það verið ljóst að þekking á nærumhverfinnu og jafnvel heimahögunum er 

ekki sjálfgefin. Þar kemur hugtakið um grenndarfræði sterkt inn. Mikið hefur verið reynt hér á 

landi að fá kennara til að auka kennslu sem eykur skilning á landslagi, staðháttum og 

umhverfinu í heild en ekki hefur náðst mikill árangur í því. Ekki hafa verið gerðar neinar 

kannanir eða rannsóknir sem skýra það út hvers vegna svo illa hefur gengið að koma kennslu 

sem eykur grenndarvitund inn í skólastarf hér á landi. Þrátt fyrir að til sé efni sem geti vel nýst 

í mörgum stöðum og auðveldlega væri hægt að aðlaga það að hverjum stað fyrir sig (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 36-38).  

 

1.3 Umhverfisvitund  
Umhverfisvitund er ein af þeim vitundum sem í aðalnámskrá grunnskóla (1999, bls. 7) er talið 

að gott sé að börn og unglingar tileinki sér í námi sínu í samfélagsgreinum. Hugtakið 

umhverfisvitund er þar skilgreint sem umhyggja fyrir umhverfinu og skilningur á samspili 

mannlegra athafna og náttúrunnar.  

Það er ekki langt síðan Íslendingar fóru að láta náttúrumál sig varða en það gerðist 

ekki fyrr en upp úr 1970 eða fyrir um 50 árum þegar mikil mótmæli og andspyrna myndaðist 

þegar byggja átti stíflu við Brúar gljúfrið í Aðaldal. Fram að þeim tíma höfðu Íslendingar látið 

umhvefismál sem vind um eyru þjóta. Lengi framan af var vandamál að finna góð hugtök til 

að ræða málefni umhverfis og náttúru, en nokkrar alþjóðlegar stofnanir hófu notkun á 
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hugtakinu sjálfbær þróun um 1980 en það festist ekki almennilega í sessi fyrr en það birtist í 

Brundtland-skýrslunni árið 1987. Hugtakið sjálfbær þróun þýðir að hver kynslóð eigi að skila 

umhverfi sínu í jafn góðu eða betra ástandi en hún tók við því til næstu kynslóðar. Aðalmálið 

er því samspil manna og náttúru og hvernig maðurinn nýtir sér auðlindir náttúrunnar á 

skynsamlegan hátt, hugtakið hefur þó tekið breytingum eftir stað og tíma (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 38-42).  

Markmið með fræðslu á umhverfisvitund í bókinni Líf í Eyjafirði (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 42-43) er að fræða lesandann um þann sjálfsagða rétt sem maðurinn 

hefur til að nýta náttúrulegt umhverfi sitt til að næra sjálfan sig jafnt andlega sem líkamlega. 

Þessi réttindi mansins fela þó í sér ákveðin skilyrði sem tengjast sjálfbærri þróun, þessi 

skilyrði geta reynst manninum flókin en skipta miklu máli fyrir næstu kynslóðir og 

framtíðina.  

Eitt stærsta skref sem stigið hefur verið í málefnum náttúru og umhverfis var 

heimsráðstefna Sameinuðu Þjóðanna í Ríó sumarið 1992. Meginumræðuefni ráðstefnunnar 

var sjálfbær þróun og framtíðaráhorf hverrar þátttökuþjóðar fyrir sig. Allar þjóðirnar 

samþykktu framkvæmdaráætlun sem bar nafnið Dagskrá 21 á íslensku eða Agenda 21, en 

samkvæmt henni þurfti hver þjóð að gera lands- og staðaráætlun. Íslendingar ákváðu að hafa 

staðardagskránna sem samstarfs milli umhverfisráðuneytisins og sveitarfélaganna, en lagt var 

upp með að sem flestir aðilar tækju þátt. Sveitarfélögin Siglufjörður, Hrísey, Dalvíkurbyggð, 

Akureyri og Grýtubakkahreppur sem öll eru í Eyjafirði voru virkir þátttakendur í 

staðardagskránni vorið 2000. Í Ríóyfirlýsingunni voru settar fram reglur um það hvernig 

maðurinn átti að haga sínum samskiptum við umhverfið og voru þetta tímamót í málefnum 

sem tengdust samspili manna og umhverfis þeirra (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 43).  

Eftir umfjöllunina um þessar þrjár vitundir sjáum við að áhrif þeirra á sjálfsvitundina 

eru mikil. Ef við þekkjum ekki okkar sögu og uppruna þá er erfitt fyrir okkur að skilgreina 

hver við erum sjálf sem manneskjur. Við þurfum að þekkja mikilvægi þess sem náttúran færir 

okkur, það spilar inn í hvernig við hegðum okkur í náttúrunni. Auk þess sem þekking okkar á 

nærsamfélagi okkar spilar inn í hvernig við skilgreinum okkur sem hóp. Því er mikilvægt að 

hefja fræðslu um þessi málefni frá ungum aldri barna, með því stuðlum við að því að börnin 

hugsi vel um náttúru og umhverfi og aukum um leið fróðleiksþorsta þeirra um grenndina. Allt 

má þetta gera í gegnum grenndarkennslu t.d. með vettvangsferðum, þemavinnu um 

nærumhverfið og sögu þess. 
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1.4 Grenndarkennsla  
Líkt fram hefur komið hér á undan, má færa fyrir því rök að til að sjálfsvitund og samábyrgð 

einstaklings gagnvart öðrum mannverum og náttúrunni verði sem best, sé nauðsynlegt að efla 

sögu-, grenndar- og umhverfisvitund allra einstaklinga. Samspil mannvera og náttúru er 

meginefni daglegs lífs allra þrátt fyrir að það sé ekki stór hluti af hugsunum mannsins yfir 

daginn. Dagurinn þýtur hjá og flestir hugsa lítið út í það sem þeir gera og hvaða áhrif það 

hefur á náttúruna. Þeir gera það sem þeir þurfa að gera jafnt í einkalífinu sem og í vinnu eða 

skóla og ef það hefur neikvæð áhrif á náttúruna þá er það bara svoleiðis og flestir hugsa lítið 

út í það. Nauðsynlegt er þó að gæta þess að við ofnýtum ekki auðlindir jarðar heldur snúum 

nýtingunni upp í sjálfbæra nýtingu á auðlindunum. Um síðustu aldarmót hafði illa gengið að 

koma fræðslu um þetta inn í menntakerfið og flest ljós beindust að fræðilegri lýsingu og 

greiningu á ástandi jarðar og umhverfis hvers tíma fyrir sig, umhverfisbreytingar og áhrif 

þeirra á mannlegt samfélag fengu litla sem enga athygli (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 48-

49).  

 Lófót verkefnið sem talað var um í kafla 1.2 sýnir að grenndarfræði geti verið bæði 

rannsóknar- og kennsluaðferð, besta leiðin til að lýsa þessum aðferðum innan menntakerfisins 

er að nota hugtökin grenndarkennsla eða grenndarnám. Helsta markmið grenndarkennslunnar 

er að fræða nemendur um nánasta umhverfið og gera þá læsa á það, hvort sem það er 

náttúrufræðilegt, menningarlegt eða landfræðilegt, því það er grunnurinn að því að geta lært 

um það sem fjær er (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 51).  

 Grenndarkennsla eða grenndaraðferðin missir mark sitt ef hún er ekki notuð á 

nærumhverfið og kennt um það sem næst nemendunum er. Þegar staðarauðlindir eru virkjaðar 

í kennslunni hvort sem um ræðir náttúrulegar eða menningarlegar, verður straumur þeirra inn 

í daglegt skólastarf eðlilegra. Nýting staðarauðlinda í kennslu leiðir nemendur og kennara til 

að bera saman það sem næst þeim er og það sem er fjarlægara, með því verður samhengi þess 

á milli skýrara fyrir alla. Þannig má stuðla að því að hver nemandi verði hæfari til þátttöku í 

nærsamfélaginu. Engin rök finnast fyrir því að grenndarkennsla geti ekki verið fjölbreytt og 

margbreytilegar kennsluaðferðir geti nýst í kennslunni, vegna þess að börnin skoða fyrst það 

nálæga áður en hið fjarlæga er kynnt til sögunnar. Mörg tækifæri bjóðast til samþættingu 

námsgreina í grenndarkennslu, hvort sem horft er á sögukennslu, stærðfræði, 

tungumálakennslu eða verkgreina Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 54-56).  

 Engar tölulegar upplýsingar eða heillegar úttektir hafa verið gerðar á því hvernig 

vegferð grenndarkennslu hefur verið inn í skólakerfið hérlendis. Kennarar í grunn- og 
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framhaldsskólum hafa fá tækifæri til þess að bæta auka námsefni inn í kennslu vetursins. Þeir 

fá skýr fyrirmæli frá stjórnvöldum um hvað það er sem leggja á fyrir til þess að markmiðum 

námsgreinarinnar sé náð. Annað er að segja um leikskólakennara og bekkjarkennara, þeir hafa 

meira svigrúm til að taka fyrir ákveðin viðfangsefni, ýmist hvað þeir telja mikilvægt að börnin 

læri, svo spilar það oft inn á áhugasvið kennarans. Foreldrar, forráðamenn og kennarar hafa 

sameiginlega ábyrgð um að búa börn og ungmenni undir líf í nærsamfélaginu. Þá er 

mikilvægt að börnin séu örugg í eigin skinni og umhverfinu sem þau alast upp í auk þess sem 

þau eru tilbúin að kanna það sem fjarlægara er og óþekkt. (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

57-58).   

 Grenndarkennsla er hugtak sem margir rugla oft saman við útikennslu, því verður 

skoðað hér á eftir hvort um sama hlutinn sé að ræða þegar talað er um grenndarkennslu og 

útikennslu. Hugtökin eru oft notuð í samhengi við hvert annað, ætli þetta sé ekki bara sami 

hluturinn sem um ræðir með ólíkri yfirskrift?  

2 Grenndarkennsla eða útikennsla 
Sterk tenging er milli grenndarkennslu og útikennslu og oft á fólk erfitt með að skilja það 

tvennt að. Það er helsta ástæðan fyrir því að ég ákvað að skoða þetta nánar, hvort einhver 

munur sé á þessum tveimur hugtökum. Mörg og mismunandi hugtök eru tengd við útikennslu 

og útinám, hérlendis virðist það vera svoleiðis að fólk notar orðin eftir eigin hentisemi. Þetta 

eru t.d. orðin grenndarkennsla, útilíf, útivera, vettvangsferðir og staðbundið nám. Það er allur 

gangur á því hvort kennarar og annað starfsfólk tali um þessi hugtök eftir eðli verkefnisins 

eða hvort ég tali um gönguferð um nágrennið sem útikennslu og næsti starfsmaður sem 

vettvangsferð og sá þriðji sem grenndarkennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 14-15).  

Grenndarkennsla er einn af undirflokkum útináms/útikennslu og tengir fólk oft 

grenndarkennslu við útikennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 14). 

Bragi Guðmundsson (2000, bls. 55) skilgreinir hugtakið grenndarkennsla sem nám og kennslu 

sem byggt er á hugmyndum Corneliusar, þar sem farið er frá hinu nálæga til hins fjarlæga, frá 

hinu þekkta til hins óþekkta og frá hinu hlutstæða til hins óhlutstæða. Ef horft er á þessa 
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skilgreiningu hjá Braga getur grenndarkennsla farið fram jafnt innan sem og utan veggja 

leikskólans, þrátt fyrir að megnið fari fram utan skólans og garðsins.  

Hver er eiginlega munurinn á útikennslu og grenndarkennslu eða er einhver munur á 

þessu tvennu? Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir skrifuðu bók um útikennslu og 

útinám í grunnskólum sem gefin var út árið 2014. Þar skrifa þær margt og mikið um 

útikennslu og útinám sem hægt er að gera í grunnskólum, margt af því sem kemur fram í 

þessari bók tel ég að hægt sé að útfæra í leikskólum líka. Flestir eiga einhverjar minningar um 

svæði utanhúss sem átti stóran part í lífi sínu sem börn. Þetta svæði er oftast í nærumhverfinu 

eða næsta nágrenni. Þessum minningum hafur kannski fækkað nú til dags þar sem börn eyða 

minni tíma í útiveru þar sem snjalltækni hefur verið að taka æ meira yfir daglegt líf barna og 

unglinga.  

Útivera er stór hluti af leikskóladegi barna á leikskólum, en um leið og börn hefja nám 

við grunnskóla þá minnkar útivera til muna. Skólabækurnar og lærdómur innan 

skólastofunnar með verkefni frá kennara verður það sem tekur mestan tíma. Skólastarf hér á 

landi hefur lengi fengið að heyra gagnrýnisraddir um að það endurspegli ekki raunveruleika 

nemenda, þessar raddir hafa heyrst í fleiri ár. Nemendur geta ekki tengt viðfangsefni sem þeir 

fást við í skólanum við raunveruleika sinn, með þeim hætti sem kennslu er háttað. Rökin sem 

hafa verið fyrir því að útikennsla sé hluti af skólastarfinu hafa um langt skeið verið þau sömu 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 13-14).  

Hugtakið útikennsla notast í daglegu tali sem tilvísun í nám og kennslu sem fer fram 

utan veggja skólans, kennarinn er skipuleggjandinn og gefur nemendunum verkefni eftir eigin 

skipulagi. Kennarinn skipuleggur ákveðið viðfangsefni sem nemandinn á að læra, það er þó 

sjálfgefið að nemendurnir læri þó kennarinn skipuleggi. Jafnvel verður lærdómur nemandans 

allt annar en sá sem kennarinn hafði skipulagt (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 15). Hugtakið er einnig oft notað í skólum í dag fyrir það að fara út með 

kennslubækurnar og vinna í þeim úti.  

Margar skilgreiningar finnast á hugtakinu útikennsla auk þeirrar sem Inga Lovísa og 

Auður setja fram í bók sinni. Náttúruskóli Reykjavíkur skilgreinir útikennslu sem 

kennslustund utandyra þar sem náttúran og/eða umhverfið er notað sem kennslurými og 

kennslugögn (Helena Ólafsdóttir, 2010, bls. 27). Reykjavíkurborg sendi frá sér fréttabréf til 

kennara og skólastjórnenda um útinám í Reykjavík þar sem fram kemur sænsk skilgreining á 

útikennslu. Sú skilgreining er að útikennsla litist af aðstæðum sem í boði eru. Nemendur sæki 
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reynslu sína í umhverfið og lærdóm til upplifunar, endurmats og ígrundunnar sem eiga 

uppruna í því sem raunverulega gerist (Ævar Aðalsteinsson, 2018, bls. 2).  

Leikskólinn Garðasel í Reykjanesbæ skilgreinir útinám á heimasíðu sinni. 

Skilgreiningin er sú að útikennsla sé hluti af hreyfingu í heilsuskóla. Það að hreyfa sig, vera til 

og upplifa fjölbreytileikann í umhverfinu er svo dásamlegt og örvandi (Leikskólinn Garðasel, 

e.d.)  

Næst er það hugtakið útinám, hugtakið notast sem skilgreining á námi sem fer fram 

utan veggja skólans líkt og útikennsla en útinám getur átt sér stað innan annarra veggja en 

skólans t.d. á söfnum. Í útinámi getur nemandinn lært af öðrum samnemendum, 

viðfangsefninu sjálfu eða kennaranum sem kennir. Útinám getur verið skipulögð kennsla en 

það er ekki alltaf sem námið er skipulagt. Í útinámi uppgötva nemendur oft nýja hluti, það er 

ekki alltaf skipulagt að nemendurnir uppgötvi eitthvað nýtt í útinámi en námið þróast bara í þá 

áttina (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15).  

Ef við horfum á þessar skilgreiningar sem eru hér að ofan sjáum við að hugtökin 

útikennsla, útinám hafa ólíka merkingu en þrátt fyrir það nota margir þessi hugtök yfir sömu 

hlutina (Hawxwell, Louise, 2019, bls. 106). Í grunninn ættum við að nota þessi hugtök yfir 

ólíkar námsleiðir sem fara oftast fram utan veggja skólans, en t.d. grenndarkennsla getur átt 

sér stað inni í skólastofunni, þrátt fyrir það blanda margir kennarar þessu saman. Það sama á 

við um hugtakið grenndarkennslu, því er oft blandað saman við hin tvö. Oft fara 

skilgreiningarnar á þessum hugtökum í eitthvað bland og kennarar nota það sem fyrst kemur 

upp í hugann. Ég tel að þetta geti ruglað nemendur þegar einn kennari segir útikennsla en 

annar segir grenndarkennsla og þeir eru báðir að tala um sama hlutinn. Mikilvægt er því að 

kennarar tileinki sér að nota rétt hugtök yfir rétta tegund af kennslu.  

Í grein sem Andrea Guaran skrifaði um útikennslu er einnig komið fram með 

skilgreiningu á hugtakinu útikennslu. Þar skrifar hann að útikennsla sé svar við náttúrulegu 

aðdráttarafli sem börn finna fyrir þegar þau eru í náttúrunni. Útikennsla feli í sér að: 

- uppfylla rétt barna til að uppgötva og kanna,  

- læra á virkan hátt með skynfærunum fimm,  

- taka innblástur úr náttúrunni til að nota sköpunargáfuna, 

- börn geti kannað hreyfigetu sína,  

- börn geti kannað sjálfstraust sitt.   

(Guaran, Andrea, 2016, bls. 80) 
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Margir leikskólar hér á landi eru með útikennslu sem eitt af verkefnum sem 

leikskólinn vinnur með allt árið í kring. Leikskólinn Rofaborg í Reykjavík hefur það sem 

markmið að auka til muna vægi útikennslu í leikskólanum, þau vilja fá starfsfólk og börn með 

í að skapa hugmyndir og verkefni. Verkefnin og hugmyndirnar eiga að vera spennandi, lengri 

og skemmri ferðir um nærumhverfi leikskólanns. Verkefnin eiga að ná inn á öll námsvið sem 

eru í aðalnámskrá leikskóla. Ekkert er hinsvegar sagt um það hvernig leikskólinn hefur unnið 

að þessu (Leikskólinn Rofaborg, e.d.).  

Nokkuð hefur orðið um breytingar á aðalnámskrám leikskóla, það sem einna helst er 

að hugtökin sjálfbær þróun og sjálfbærni fengu mikið pláss í þeirri seinni sem kom út árið 

2011. Í þeirri fyrri frá 1999 voru það vettvangsferðir sem fengu mest pláss í tengslum við 

grenndarkennsluna.  

3 Grenndarkennsla og náttúrufræðikennsla í 
aðalnámskrám leikskóla 

Hefur áhersla á útikennslu, grenndarkennslu og náttúrukennslu breyst milli aðalnámskráa 

leikskóla, sú fyrri gefin út 1999 og seinni 2011? Í aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 26) er 

kafli sem ber heitið náttúra og umhverfi en þar er talað um lífsafkomu, líf og heilsu mannsins 

og hvernig þessir þættir eru háðir náttúrunni og öflum hennar. Það er því mikilvægt fyrir 

manneskjuna að þekkja vel til náttúrunnar og fyrirbærin sem í henni lifa. Náttúran er 

óútreiknanleg og alltaf er hægt að kynnast henni betur og sjá í henni nýja hluti. Börn þurfa að 

fá tækifæri til að sjá náttúruna frá ólíku sjónarhorni og kynnast því fjölbreytta lífríki og veðri 

sem náttúran hefur upp á að bjóða. Það geta börn gert með því að fá tækifæri til að fara út í 

náttúruna og tengjast henni og njóta.  

 Það er skylda leikskólakennara að fara með börnin í náttúruskoðunarferðir, barnið 

notar útiveruna í náttúrunni til þess að skoða og rannsaka allskyns fyrirbæri og gera tilraunir. 

Kennarinn á að fylgjast með athugunum barna og dýpka skilning barnsins á því sem það veitir 

athygli, með ýmsum leiðum. Margar og fjölbreyttar leiðir eru til að kynna börnin náttúrunni 

(aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 26).  
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 Starf leikskóla spilast mikið eftir því hvernig nærsamfélag skólans er t.d. er 

leikskólinn í bæ eða borg, er hann í sveit eða við sjó. Leikskólanum ber skylda til að nýta sér 

menningarleg og félagsleg tækifæri sem skapast í umhverfinu og staðsetningu leikskólans. 

Börn hafa mismunandi uppruna og koma úr mismunandi aðstæðum heima fyrir, það er einn 

þáttur sem leikskólinn þarf að taka mið af. Leikskólinn skal hjálpa börnunum að efla 

tilfinninguna um að þau séu hluti af samfélaginu sem þau tilheyra og leikskólinn tilheyrir. 

(aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 27).  

 Ein leið sem notast er við til að kynna börnin fyrir samfélaginu eru ferðir í nágrenninu. 

Börn fá snemma á ævinni áhuga á nánasta umhverfi og því sem fram fer í því, forvitnin 

kviknar og eftirtektin eykst. Það er hlutverk leikskólastarfsfólksins og leikskólans í heild að 

efla þessa forvitni og eftirtektarsemi og víkka sjóndeildarhringinn og áhuga þeirra á efninu. 

Skoðunarferðir, gönguferðir og rannsóknir í umhverfi leikskólans hjálpa til við að auka 

tilfinningar barnanna fyrir vegalengdum og skilning á samfélaginu og menningu þess 

(aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 27-28).  

 Sjálfbær þróun og sjálfbærni eru hugtök sem eru vel sjáanleg í aðalnámskrá leikskóla 

(2011). Það er sennilega margt sem spilar þar inn og ræður því, Íslendingar hafa orðið meira 

og meira upplýstir um áhrif mannsins á jörðina í seinni tíð sem og önnur lönd í heiminu. 

Margar skuldbindingar og reglur eru settar fram í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 sem ég tel 

að flestir leikskólar séu meðvitaðir um. Þegar ég fór í heimildarleit að skoða skólanámskrár 

leikskóla þá fann ég enga námskrá þar sem orðið grenndarkennsla er, ég gat ekki komist í 

gegn um allar námskrár sem eru á landinu enda margir leikskólar starfræktir. Ég get þó ekki 

útilokað það að einhverjir leikskólar vinni markvisst að grenndarkennslu, það getur verið svo 

að skólarnir notist bara ekki við orðið grenndarkennsla.  

 Í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er meiri áhersla lögð á sjálfbærni en náttúru skoðun. 

Það er mikilvægt að börn öðlist þekkingu, skilning og virðingu gagnvart náttúrunni, náttúran 

er sjálfgild en gefur einnig mikið af sér til okkar mannfólksins og börnin þurfa að læra það. 

Með sjálfbærni menntun er skapað samábyrgt samfélag þar sem allir einstaklingar 

samfélagsins eru þroskaðir virkir borgarar, meðvitaðir um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar 

gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra íbúa jarðarinnar (aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 13-14). 

 Leiðarljós leikskóla, kafli aðalnámskráar leikskóla (2011, bls. 24-25) kemur inn á 

nokkra punkta sem tengja má við grenndarkennslu, þetta eru punktar sem fjalla t.d. um að 

starfshættir leikskóla eigi að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu. Þetta er 
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ekki stór kafli og tengist fleiru en einungis grenndarkennslu og tengist inn á alla grunnþætti 

menntunar.  

 Mikið er lagt upp úr samþættingu námsgreina í aðalnámskránni frá 2011. Ein 

samþætting sem talað er um í henni er sjálfbærni og vísindi. Sjálfbærni er einn af grunnþáttum 

menntunnar og er mikið lagt upp úr því að grunnþættirnir tengist inn í allt starf leikskólans. 

Hinir grunnþættirnir eru læsi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Börn finna og leita ýmissa leiða til að kanna og skilja umhverfi sitt. Þau nota flest 

skynfæri, bragð, lykt, sjón, snertingu o.fl. Þau skipta hlutunum niður í flokka og draga 

ályktanir um það sem þau uppgötva. Mikilvægt er fyrir þau og hugsun þeirra að þau séu spurð 

spurninga af fullorðnum einstaklingum sem vekja þau til umhugsunar og hvetja þau til að 

hugsa um sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Leikskólinn á að ýta undir og styðja þorsta barnanna 

til að öðlast meiri fróðleik. Börn eiga einnig að læra um og vinna með umgengni sína og 

virðingu fyrir náttúrunni og manngerðu umhverfi, skoða hvernig nærsamfélagið hefur áhrif á 

náttúruna og stuðlar að sjálfbærri þróun o.fl. í leikskólanum (aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 30-31).   

 Önnur samþætting sem er í námskránni er sköpun og menning, sköpun er talin 

mikilvægur þáttur í námi og þroska barna. Það eru margar tilfinningar sem myndast hjá 

börnunum þegar þau fá tækifæri til að skapa. Menning á að vera hluti af öllu starfi leikskólans 

og tengjast inn í leik, lýðræði, skapandi starf og þjóðmenningu. Börnin eiga að fá að takast á 

við viðfangsefnin á sínum forsendum með fjölbreyttum aðferðum. Nokkrir punktar sem 

nefndir eru að rými eigi að vera í leikskólum sem tengjast sköpun og menningu, börn eiga að 

njóta ólíkrar menningar og lista, taka þátt í að móta menningu leikskólans með hátíðum og 

viðburðum sem tengjast barnamenningu o.s.frv. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 31) 

 Einnig fannst mér vert að skoða hvaða hlutverk grenndarkennsla fær í aðalnámskrá 

grunnskóla. Mig langaði að sjá hvort henni væri sett hærra undir höfuð í grunnskólanum. Í 

hæfniviðmiðum um náttúrugreinar (aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 172) eru tekin fram 

hæfniviðmið fyrir ábyrgð á umhverfinu. Við lok fjórða bekkjar eiga nemendur að geta tekið 

eftir og rætt atriði í umhverfi sínu og sýnt náttúru og félögum alúð. Einnig á nemandi við lok 

fjórða bekkjar að geta tekið þátt í að skoða, greina og bæta umhverfi sitt og náttúruna. Við lok 

tíunda bekkjar á nemandi að geta séð og rætt um atriði í umhverfi sínu, gera grein fyrir þeim 

áhrifum sem það hefur á lífsgæði náttúrunnar og vera umhyggjusamur í garð náttúru og 

rökrætt þá skoðun sem hann hefur á því.  
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Einnig ákvað ég að skoða hæfniviðmið fyrir samfélagsgreinar í sömu aðalnámskrá. 

Þar er kafli sem er um hæfniviðmið í samfélagsgreinum tengt reynsluheiminum. 

Reynsluheimur nær yfir t.d. umhverfi, samfélag, sögu og menningu. Allir þessir þættir 

tengjast grenndarkennslu. Við lok fjórða bekkjar á nemandi að geta sagt frá sögu 

heimabyggðarinnar, einkennum heimabyggðarinnar og tengslum við önnur svæði á Íslandi. 

Við lok sjöunda bekkjar á nemandinn svo að geta greint frá samhengju heimabyggðarinnar 

við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. Þegar grunnskólagöngunni líkur svo í 10 bekk á 

nemandinn að sýna fram á skilning sinn á heimabyggðinni og útskýrt samhengi hennar við 

umhverfi, sögu, menningu, atvinnulíf, listir og félagsstarf (aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

198). Settar eru hærri væntingar til nemenda í grunnskóla en leikskóla hvað varðar 

grenndarkennslu. Það er skiljanlegt þar sem börnin hafa náð meiri þroska og hærri aldri. Þrátt 

fyrir það sjáum við að þessi þekking á heimabyggðinni er skylda í grunnskólum, en í 

leikskólum er það meira val kennaranna hvort farið sé ítarlega í þessa kennslu.  

 Það er því að sjá að grenndarkennsla spilaði frekar stórt hlutverk í aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 1999 þó að orðið grenndarkennsla sé ekki notað. Í námskránni frá 2011 er 

sjálfbærni, sjálfbær þróun og vísindi að spila aðeins stærri hlutverk en t.d. vettvangsferðir og 

athugun á nærumhverfinu. Það er því hægt að túlka það þannig að minni áhersla sé lögð á 

grenndarkennslu í aðalnámskrá leikskóla 2011 heldur en 1999. Hvað sem veldur þessu er 

erfitt að segja, það gæti verið að grenndarkennsla stuðli ekki nægilega að sjálfbærri þróun eða 

að börn í leikskólum séu of ung til að læra um sögu og menningu þess svæðis sem þau búa á. 

Þrátt fyrir þetta litla pláss sem grenndarkennsla fær í aðalnámskrá leikskóla þá er mikið lagt 

upp úr því að börn og ungmenni kynnist umhverfi sínu, fari í vettvangsferðir og að skólarnir 

hafi aðgang að svæði til útikennslu. Við sjáum á þessu að grenndarkennsla hefur verið hluti af 

menntun barna í leikskólum frá 1999. En ætli hún hafi jafnvel verið kominn inn fyrr þrátt fyrir 

að aðalnámskráin hafi ekki verið gefin út fyrr en 1999? 
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4 Er grenndaraðferð eða grenndarkennsla ný í 
skólakerfinu? 

Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson skrifuðu grein sem birt var 2015, þar sem 

þau skoða áhrif nokkurra íslenskra fræðimanna á þróun grenndarkennslu í íslensku skólakerfi. 

Þau hefja greinina á því að segja frá auknum áhuga skólamanna á því að nýta nærumhverfið 

sitt í kennslu, útikennsla hefur aukist, menning og náttúra hvers svæðis er nýtt í skólum með 

það að markmiði að námið fái sem mesta merkingu. Þrátt fyrir að þau nota hugtökin 

grenndaraðferð og grenndarkennsla í grein sinni minnast þau á að þessi hugtök hafi ekki verið 

notuð á þeim tíma sem þau rannsaka þ.e.a.s. undir lok nítjándu aldarinnar og við upphaf 

þeirrar tuttugustu, þá hafi verið talað um nám um heimahagana eða átthagana (Ruth Margrét 

Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015, bls. 17-18). 

Hvenær skólar fóru að nýta sér nærumhverfið í kennslu á grenndinni er nær ómögulegt 

að segja, en ljóst er þó að grenndarkennsla er ekki ný af nálinni. Það er langt síðan skólar hér 

á landi hófu að nýta sér sitt nánasta umhverfi til náms og kennslu. Kennsla og nám um og í 

nærumhverfinu fór að aukast þegar lög voru sett um að börn ættu að læra um nærumhverfi sitt 

og jukust enn meira þegar skólaskylda var sett á Íslandi 1907 ( Íslenska skólakerfið, 2002, bls. 

6). Upp úr aldamótunum 1900 kvörtuðu skólamenn eða kennarar mikið yfir því námsefni sem 

ætlast var til að ungmenni lærðu, því á þeim árum var ekki skólaskylda og lágt hlutfall barna á 

aldrinum tíu til fjórtán ára fékk kennslu frá fagaðilum en þau urðu síðan öll skyld að stunda 

nám við skóla frá 1907. Ástæðan fyrir því að kennslumenn kvörtuðu undan námsbókunum 

sem þeim var ætlað að nýta í kennslu var sú að ætlast var til að börn lærðu fyrst fjarlæga hluti 

sem þau gátu ekki tengt við á einn eða annan hátt og tengdist ekki nærumhverfi þeirra á einn 

eða annan hátt. Ögmundur Sigurðsson var sá maður sem kvartaði einna mest, hann skrifaði til 

og með grein um landafræðikennslu hér á landi og kom einnig fram með hugmyndir um 

hvernig mætti bæta hana (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015, bls. 17-

18).  

 Annar skólamaður sem lagði þung lóð á vogarskálar menntunar hérlendis þegar hann 

barðist fyrir aukinni menntun barna á nærumhverfi sínu var Guðmundur Finnbogason. Hann 

lagði mikla áherslu á að samþætta ættjarðarástina og fræðslu almennt í skólum. Þrátt fyrir að 

margir íslenskir fræðingar og skólamenn hefðu mikil áhrif á þróun grenndaraðferðarinnar hér 

á landi komu einnig áhrif erlendis frá þar sem skólamennirnir fóru að skoða hvernig kennsla 

var annar staðar í heiminum. Jónas frá Hriflu skoðaði t.d. hvernig skólar í Englandi sem 
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byggðu á vettvangsferðum um og í nærumhverfinu störfuðu. Mikil áhersla var lögð á 

náttúrufræði og vettvangsferðir í kennslu á þessum skólum og áhrif urðu af greininni sem 

Jónas skrifaði um þessar aðferðir Englendinga. Þessi skrif Jónasar byggðu við það sem 

skólamenn s.s. Guðmundur Finnbogason og Ögmundur Sigurðsson höfðu lagt fram áður og 

skrifað mikið um og haft áhrif innan menntasamfélagsins (Ruth Margrét Friðriksdóttir og 

Bragi Guðmundsson, 2015, bls. 17-18).  

 Steingrímur Arason er sá maður sem hafði hvað mest áhrif á mennta- og skólamál. 

Ekki hafði hann minni áhrif á grenndarnám og grenndarkennslu, það eru þó helst tveir 

lykilþættir sem hann gerði sem ollu því að grenndarkennsla fékk til muna stærra pláss í 

menntakerfinu á Íslandi. Það fyrra sem ber að nefna er tímamótagreinin sem hann skrifaði í 

tímariti Andvara 1919, en sú grein snérist að námskrárgerð og nauðsynleg áhersluatriði þegar 

námskrár voru samdar þar sem grenndarnám var talið sem nám í öndvegi. Það seinna er 

skilgreining Steingríms á hugtakinu átthagafræði auk þess sem hann rökstuddi vel hver gildi 

átthagafræðinnar sem námsgrein og námsaðferð eru (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi 

Guðmundsson, 2015, bls. 17-18).  

 Eftir það sem undan hefur komið er það auðsjáanlegt að grenndaraðferðin var nýtt í 

nám og kennslu undir lok nítjándu og upphafi tuttugustu aldarinnar. Skólamennirnir spiluðu 

stóran þátt í að gera hana hluta af því menntakerfi sem varð til þess að skólakerfið er eins og 

það er í dag, skólakerfið sem þeir mótuðu hefur mótað skólakerfið eins og við þekkjum það í 

dag. Við vitum ekki mikið um það hvernig þessi áhrif urðu á vettvangi í skólum landsins en 

þetta hafði allavega áhrif á námskrár (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 

2015, bls. 17-18). 

5 Grenndarkennsla á leikskólum 
Á síðustu fimm árum síðustu aldar fór leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ í miklar 

breytingar á starfi sínu og árið 1997 sótti hann um styrk vegna þróunarverkefnis sem bar 

heitið Vettvangsferðir um nánasta umhverfi. Eitt af markmiðum verkefnisins var að þjálfa og 

kenna börnunum umhverfishugsun, en hugtakið umhverfishugsun ber t.d. í sér að sýna 

umhverfi sínu meiri athygli og uppruna og sögu bæjarfélags síns meiri virðingu og athygli. 
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Að verkefninu loknu voru gögn tekin saman og gefin var út handbók fyrir starfsfólk 

leikskólans. (Vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans, 2002, bls. 5).  

 Leikskólakennarinn hefur sitt hlutverk í vettvangsferðum sem og í öðru starfi innan 

leikskólans. Í handbókinni sem leikskólinn Tjarnarsel gaf út er fjallað nokkuð ítarlega um 

þetta hlutverk sem leikskólakennarinn hefur í vettvangsferðum. Kennarinn þarf að hugsa út í 

það sem hann gerir og segir og áhrifin sem það getur haft á börnin og andrúmsloftið sem 

myndast innan hópsins (Vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans, 2002, bls. 12). 

Börn eru mjög móttækileg fyrir tilfinningum og þeim orðum sem kennarinn segir. Þannig geta 

orð og tilfinningar kennarans haft áhrif á börnin. Sem dæmi, ef þú segir að maturinn sem 

boðið er upp á í hádegismat í leikskólanum sé bragðlaus eða of vel steiktur o.s.frv. þá er mjög 

líklegt að börnin borði minna af honum þrátt fyrir að í raun finnist þeim hann góður. Því verða 

kennarar að gæta þess hvað þeir segja innan um börnin, börnin grípa meira en þeir halda.  

 Mörg tækifæri gefast í vettvangsferðum til upplifunar og uppgötvana. Það er 

mikilvægt að kennarinn sé forsprakki í því að grípa tækifærið þegar það gefst til að hjálpa 

börnunum að sjá þegar þessi tækifæri bjóðast. Það getur þjálfað færni barnanna í að grípa 

gæsina þegar hún gefst. Að fanga augnablikið getur hjálpað til við að gleðja börnin og vekja 

áhuga þeirra í ferðinni jafnt á stórum hlutum sem litlum. Stundum sjá börn tækifæri sem 

jafnvel skarast á við þær hugmyndir sem kennarinn hafði um kennslustundina. Þá er jafnvel 

bara hægt að fresta því sem upphaflega var áætlað eða semja við börnin um að gera það sem 

þau langaði í næsta tíma. Oft er það leikskólakennarinn sem er kveikjan að uppgötvun 

barnanna og auknar líkur eru þá á því að allir í hópnum, bæði kennari og börn, hafi mjög 

gaman af því verkefni. Aukinn áhugi, á því sem er verið að skoða eða gera, hjá börnunum 

myndast oft þegar einlægur áhugi kennara skín í gegn og smitast því yfir á börnin. Ef 

kennarinn sýnir verkefninu og umhverfinu lítinn áhuga er talið mjög ólíklegt að áhugi kvikni 

hjá börnunum. Börn fá oft margar hugmyndir um verkefni eða viðfangsefni sem þau langar að 

skoða. Þá getur kennarinn brugðið á það ráð að útskýra öll verkefnin/viðfangsefnin og leyft 

börnunum að kjósa á milli verkefnanna. Með því læra börnin að hugmyndir þeirra eru allar 

metnar jafn mikils og hvetur þau enn fremur til að tjá sínar skoðanir (Vettvangsferðir um 

nánasta umhverfi leikskólans, 2002, bls. 12-13).  

 Einn grunnþátta menntunar í aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er lýðræði 

og mannréttindi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 10). Með því að leyfa börnunum að velja 

milli verkefna með kosningu er verið að undirbúa þau undir líf í lýðræðislegu samfélagi. 

Þannig læra þau að allir hafa rétt á að tjá sínar skoðanir óháð aldri, kyni, trú, búsetu o.fl. Það 



 

 18 

að læra það frá unga aldri að skoðun þín skipti máli, getur haft mikil áhrif á það hversu 

auðvelt þú átt með að tjá þínar skoðanir í framtíðinni.  

 Mikilvægt er fyrir leikskólakennarann að undirbúa vel vettvangsferðirnar sem hann 

hyggst halda í, hann þarf að hafa góða þekkingu á því svæði sem hann ætlar að nýta í 

kennslunni. Svæðið sem á að nýta hentar kannski ekki öllum aldri, heldur bara eldri nemendur 

eða bara yngri nemendum, kannski er svæðið of dreift fyrir yngri nemendur eða of löng ganga 

fyrir þá yngstu. (Vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans, 2002, bls. 13-14).  

 Eflaust hefur aðalnámskrá leikskóla frá 1999 haft áhrif á þetta þróunarverkefni en í 

henni stendur „leikskólakennara beri að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. Börn eru 

næm og taka vel eftir hinu smáa í umhverfinu, þann áhuga ber að nýta. Fjölbreytileiki 

náttúrunnar er óendanleg uppspretta nýrra hugmynda, leikja, viðfangsefna og athugana.“ 

(aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 26). 

Leikskólinn Tjarnarsel fór aftur í þróunarverkefni árin 2014-2015 sem snéri að garði 

leikskólans, þetta verkefni bar heitið Garðurinn okkar útinám í leikskóla. Verkefnið varð til í 

kjölfar mikilla breytinga sem farið var í að vori 2013 á leikskólalóðinni. Þegar leikskólinn fór 

í breytingar á lóðinni var mikið lagt upp úr því að lóðin yrði þroskandi og væri með svæði 

sem væru áskorun fyrir börn á öllum aldri í leikskólanum. Börn, foreldrar, kennarar og annað 

starfsfólk tók þátt í þessum breytingum auk þess sem sérfræðingarnir Georg Hollander og 

Sarrka Mrbakova aðstoðuðu við þær. Þau sérhæfa sig í umhverfisvænni hönnun á t.d. leik- og 

grunnskólalóðum en krefjast þess að fá aðstoð við endurbæturnar frá öllum sem að 

leikskólalóðinni koma þ.e.a.s. börnunum, foreldrum og starfsfólki (Inga María Ingvarsdóttir, 

2017, bls. 7).  

 Útivera er stór partur af daglegu starfi í flestum leikskólum landsins og skiptir miklu 

máli fyrir starfið. Útivera er tækifæri fyrir börn að rannsaka, skoða, og upplifa náttúruna, 

umhverfið og allar þær breytingar sem verða á því. Börn geta séð hvernig dýra- og plöntulíf 

breytist eftir árstíðum og hvaða áhrif t.d. veður og mannveran hefur á náttúruna. Með því að 

fara með börnin reglulega út í náttúruna og nærumhverfið aukast tækifæri á því að kenna 

þeim að njóta og bera virðingu fyrir náttúrunni. Þar sem börnin fara daglega út á 

leikskólalóðina er mikilvægt að hafa hana krefjandi og ögrandi fyrir börnin þannig að þau 

finni nær alltaf nýjar leiðir til að leika sér og búa til sinn leik sjálf og/eða með hjálp kennara. 

Lóðin á að endurspegla fjölbreytileika og það sem hægt er að gera innan hennar. Börnin þurfa 

að hafa gaman af lóðinni þannig að auknar líkur séu á því að þau hlakki til þess að fara út á 

hana nær daglega (Inga María Ingvarsdóttir, 2017, bls. 7).  
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 Einn hluti þessa þróunarverkefnis snéri að þjóðháttum og menningu. Leikskólanum 

ber að kynna börnin fyrir þjóðmenningu og lífsvenjum Íslendinga bæði eins og það er í dag og 

eins og það var áður fyrr. Flest börn landsins fá líka einhverja fræðslu um sitt nærumhverfi og 

sína heimabyggð. Undir hugtakið þjóðmenning fellur margt t.d. vísur, listir og þulur. Eitt 

verkefni sem nemendurnir unnu var tengt íslenska fánanum og 17. júní, þetta var verkefni sem 

4 – 5 ára börn unnu, þau fóru niður í fjöru og fundu rusl sem var í fánalitunum. Þau fóru með 

það í leikskólann og fengu aðstoð frá kennurunum sínum til að skola það og festa það á plast 

og síðan var það hengt á grindverk skólans (Inga María Ingvarsdóttir, 2017, bls. 29).  

 Verkefni sem þetta getur ýtt undir forvitni barnanna á menningu og uppruna sínum og 

landsins í heild. Auk þess sem þau öðlast fræðslu um fánann okkar t.d. hvað litir hans standa 

fyrir. Leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ stendur framarlega í að útbúa handbækur fyrir 

starfsfólk leikskóla út frá þróunarverkefnum sem þau hafa ferið í, tvö af þessum verkefnum 

hafa tengst útinámi og/eða grenndarkennslu á einn eða annan hátt. Leikskólakennarar og 

starfsfólk leikskóla víðs vegar um landið hafa geta notið góðs af því að þau hafi útbúið þessar 

handbækur og getað nýtt sér hugmyndir eða notað bækurnar sem kveikju að útikennslu.  

 Ég skoðaði skólanámskrár hjá leikskólum á landinu og tók þá eftir því að engin þeirra 

sem ég komst yfir að skoða kom inn á grenndarkennslu. Í flestum þeirra er hins vegar talað 

um útikennslu og vettvangsferðir. Skólanámskrá leikskólans Krílakots (2020) í 

Dalvíkurbyggð hefur það að markmiði að tengja náttúru og nærsamfélag við leik barnanna. 

Sjálf starfa ég á þessum leikskóla og þekki þess vegna til, ég veit að unnið er mikið með hafið 

í leikskólanum. Hafið og lífríki þess hefur mikil áhrif á samfélag sveitarfélagsins enda er 

sjávarútvegur einn stærsti atvinnuvegur þar. Unnið hefur verið með þemaverkefni um 

heimabyggðina en ekki var að finna neinar heimildir um það á heimasíðu skólans.  

 Leikskólinn Pálmholt á Akureyri birta á heimasíðu sinni áhersluþætti og leiðir til að 

efla sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Þar er t.d. nefnt að leikskólinn vinni með efnivið úr 

náttúrunni. Það sé gert til að auka skilning barnanna á auðlindum og nýtingu náttúrunnar. 

Einnig er nefnt að vettvangsferðir séu notaðar til að kenna nemendunum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni. (Leikskólinn Pálmholt, 2016)  

 Leikskólinn Barnabær á Blönduósi greinir frá því í sinni skólanáamskrá (e.d.) að 

börnin taki virkan þátt í samfélaginu og menningu Blönduóss. Það sé t.d. gert með 

heimsóknum í fyrirtæki og stofnanir í bænum. Þetta tengist beint inn í grenndarkennsluna, að 

vera þátttakandi í samfélaginu og hafa vitneskju um byggingar sem skipta samfélagið máli og 

hvað er gert innan veggja þeirra.  
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 Leikskólinn Grænaborg er staðsettur í miðborg Reykjavíkur og byrjar kaflann 

sjálfbærni og vísindi (Leikskólinn Grænaborg, 2017, bls. 14) á þessum orðum „Börnunum er 

mikilvægt að kynnast sínu nánasta umhverfi og læra að umgangast það og koma fram við það 

af virðingu“. Þessi orð eru sennilega það sem ég komst næst hugtakinu grenndarkennla.  

 Af þessu er því að sjá að margir leikskólar vinna að grenndarkennslu þrátt fyrir að 

hugtakið sé ekki skilgreint sem slíkt. Ég skoðaði fleiri skólanámskrár en þær sem ég segi frá 

hér og koma vettvangsferðir, sjálfbærni og vísindi og útikennsla oft fyrir í þeim lang flestum. 

Ég áætla því að flestir leikskólar landsins vinni markvist að grenndarkennslu þrátt fyrir að ég 

hafi ekki fundið neinar heimildir um slíkt.  

6 Fræðimenn og grenndarkennsla 
Margir fræðimenn hafa haft áhrif á hugmyndafræði leikskóla hérlendis sem og erlendis og 

fara flestir leikskólar eftir einhverri stefnu og horfa mikið á hugmyndafræði sem fram hefur 

komið áður frá einum eða fleiri fræðimönnum. Ef við horfum sérstaklega á grenndarkennslu 

getum við tengt nokkra fræðimenn við kennslu um og í nærumhverfi barnsins, farið verður 

dýpra í að skoða tengsl nokkurra fræðimanna við grenndarkennslu.  

 

6.1 John Dewey 
John Dewey var bandarískur fræðimaður sem var fæddur í Burlington í Vermont árið 1859, 

hann útskrifaðist sem heimspekingur frá John Hopkins háskólanum og lagði síðar mikið upp 

úr því að finna út hvernig hægt væri að bæta menntun ásamt konu sinni. Hans kenningar voru 

þær að börn lærðu af reynslunni og að menntun ætti að vera byggð á raunverulegum 

aðstæðum í lífi barna (Pound, Linda, 2006, bls. 21). Í bókinni John Dewey í hugsun og verki, 

menntun, reynsla og lýðræði er kafli eftir Jóhönnu Einarsdóttur sem ber heitið reynsla og nám 

barna. Hún fór í skoðanir á námsskrám leikskóla hér á landi þegar hún skrifaði greinina og sá 

að John Dewey er sá menntunarfræðingur sem oftast er nefndur í námskrám leikskóla 

(Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 57). Það er því óhætt að segja John 

Dewey hafi haft og hafi enn áhrif á starf og menntun í leikskólum hér á landi. Það eru einnig 

flestir leikskólar sem nefna learning by doing eða að læra af reynslunni í námskrá sinni.  



 

 21 

 Kenningar Dewey eiga vel við þegar horft er til grenndarkennslu, börnin læra ekki 

hvað blómin heita án þess að sjá þau eða geta haldið á þeim. Það er því mikilvægt að fara með 

börnin út í nærumhverfið eða það umhverfi sem ætlast er til að þau öðlist þekkingu á, auk 

þess sem ekki er hægt að ætlast til að börn læri um hluti sem eru of fjarlægir þeirra veruleika. 

Þrátt fyrir að Dewey setji fram kenningu um að námið eigi að byggjast á raunheimi barnanna, 

er mikilvægt að kynna þau fyrir því sem gerst hefur og því sem gerir samfélagið þeirra að því 

samfélagi sem því það er hluti af, því að samfélagið þeirra er eins og það er.  

 

6.2 Howard Gardner  
Howard Gardner var fæddur árið 1943 í Pensilvaníu í Bandaríkjunum, hann stundaði nám við 

Harvard háskólann og starfaði þar eftir námið. Hann starfaði sem prófessor í þekkingu og 

menntun (cognition and education) við skólann, en menntaði sig sem sálfræðingur við sama 

skóla. Hann er þekktur fyrir fjölgreiningakenningu sína en hún skiptir greind mannsins niður í 

sex flokka, málvísindagreind, tónlistargreind, rýmisgreind, rökfræðileg-stærðfræðigreind, 

líkamsgreind og náttúrufræðigreind. Gardner hélt því fram að t.d. áhugi fimm ára barna á 

risaeðlum væri engin tilviljun heldur vísbending um þróun barnsins á náttúrufræðigreindinni. 

Hann skoðaði náttúrufræðina ítarlegar og sá að greind náttúrufræðinga birtist t.d. í getu okkar 

til að þekkja meðlimi sem tilheyra okkar hópi, getu okkar til að bera kennsl á og þekkja 

mynstur og tilhneigingu okkar til að setja lífverur í flokka eins og dýr, fugla, skordýr, plöntur 

o.s.frv. (Pound, Linda, 2006, bls. 63-64).  

 Gardner og hans kenningar getum við því einnig tengt við grenndarkennslu, og þá 

sérstaklega náttúrufræðigreindina. Börnum er kennt frá unga aldri að t.d. fuglar fljúga, fiskar 

lifa í sjó o.s.frv. en kannski er það greindin þeirra sem hefur áttað sig á því löngu áður en 

þeim eru sagðir þessir hlutir. Þau læra að þekkja að manneskjur eru hluti af þeirra hópi og 

jafnvel hverjir tilheyra þeirra fjölskyldu og það gæti verið vegna náttúrufræðigreindarinnar.  

 

6.3 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky var Hvít-Rússneskur sálfræðingur fæddur árið 1896 í Orscha, fjölskylda hans 

tilheyrði gyðingum og voru millistéttarfólk. Vygotsky lærði heima með einkakennara þar til 

hann byrjaði í gagnfræðaskóla fyrir gyðinga sem undirbúningur fyrir háskóla. Ein af 

kenningum Vygotsky var um svæði hins mögulega þroska sem fjallar um bilið milli þess sem 
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barnið getur lært eitt og það sem það getur lært með hjálp annarra sem hafa meiri reynslu og 

færni, sá einstaklingur getur verið annað barn eða fullorðinn. Hann hélt því fram að geta til að 

læra með leiðbeiningum frá öðrum væri grundvallaratriði í greind mannsins. Hann var ekki 

alveg sammála Piaget, sem hélt því fram að barnið lærði best ef það hefði áhuga, heldur vildi 

meina að geta barns til að læra með hjálp annarra væri einnig lykilþáttur en ekki bara 

skilningur og þekkingin sem barnið hefði þá og þegar. Hann sagði að tvö börn gætu haft líka 

hæfni en mismunandi velgengni vegna þess að hæfileikar annars væri betri en hins vegna þess 

að þau séu mis móttækileg fyrir aðstoð frá öðrum. Vygotsky var alfarið á móti því að mæla 

hæfileika barna með greindarprófum heldur ætti að horfa á getu þeirra til að leysa verkefni. 

Hann taldi að samskipti sem börn eiga sín á milli séu mikilvæg, þau geta notið góðs af því að 

fá aðstoð frá barni sem hefur meiri þekkingu um viðfangsefnið sem barnið er að læra um eða 

skoða. Það er ekki einungis barnið sem hefur minni þekkingu sem nýtur góðs af samstarfinu 

og samskiptunum því með því að aðstoða annað barn lærir það meira og fær skýrari mynd af 

því sem það kennir hinu barninu (Pound, Linda, 2006, bls. 39-40). 

 Svæði hins mögulega þroska er hægt að tengja grenndarkennslu, því það er alltaf 

komið undir kennara og starfsfólki leikskólans hvað það er sem börnin læra og hvernig þau 

öðlast þekkingu á því sem þeim er ætlað að læra. Ef leikskólinn er ákveðin í því að öll börn á 

leikskólanum eigi að kynnast menningu, umhverfi og sögu nærumhverfis síns þá geta þau lært 

það bæði með aðstoð starfsfólksins en líka með því að eldri börn kenni eða segi þeim yngri 

frá. En ef leikskólinn telur að þessir hlutir séu ekki mikilvægir þá læra börnin það ekki nema í 

litlu magni sem þau vita og sjá sjálf.  

 

6.4 Rudolf Steiner  
Rudolf Steiner var Austurrískur vísindamaður og heimspekingur fæddur í bænum Kraljevec í 

Austurríki árið 1861. Hann vildi að menntun barna veitti þeim skýra hugsun, næmi tilfinninga 

og styrk viljans. Kenning hans náði til allra þætti vaxtar og þroska og einnig andlega þáttarins. 

Hann vildi að öll börn fengju að upplifa bæði listir og vísindi og einnig jafnvægisreynslu milli 

hugsunar, tilfinninga og vilja. Hugmyndafæði hans byggðist á að þróun mannsins færi fram í 

þremur sjö ára löngum ferlum. Menntun barna þarf að hans mati að taka mið af þessum 

þróunarferlum og þörfum barnanna á hverju stigi fyrir sér. Fyrsta ferlið nær frá fæðingu og til 

sjö ára aldurs og á þessu stigi er það virknin og viljinn sem er ríkjandi. Næsta skref nær frá 7 

ára til 14 ára aldurs og þar eru tilfinningarnar sem ráða ríkjum. Síðasta skrefið nær frá 14 ára 
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til 21 árs aldurs og þá er það vitsmunalegur þroski og hæfileikinn til hugsunar sem er ríkjandi. 

Steiner hélt því fram að börn sem voru krafin um vitsmunalegan þroska of snemma skorti það 

oftar að læra sjálf en önnur börn (Pound, Linda, 2006, bls. 26-27).  

 Ef við horfum á grenndarkennslu með kenningu Steiner í huga þá ætti starfsfólk og 

kennarar leik- og grunnskóla að horfa á áhugasvið barnanna og nýta það í kennslu sinni, t.d. 

ef börnin á deildinni á leikskólanum vilja læra um býflugur eða sýna skordýrum mikinn áhuga 

ættu kennararnir að grípa tækifærið því þá eru börnin opin fyrir fróðleik um það efni. Það 

sama gildir um menningu, sögu og umhverfi. Samkvæmt kenningu Steiner er best að grípa 

tækifærið þegar ung börn hafa áhuga á að læra um hlutina sem tengjast nærumhverfinu til að 

fræða þau um þau. 

 

6.5 Samantekt  
Allar þessar kenningar er hægt að tengja inn á grenndarkennslu í leikskólum, þrátt fyrir að þær 

tengist ekki allar beint við grenndarkennsluna. Vettvangsferðir í leikskólum snúast að miklu 

leiti um að börnin geti fengið að rannsaka, uppgötva og upplifa og tengist það náið þeim 

kenningum sem er greint frá hér á undan. Kenningar þessara fræðimanna hafa einnig spilað 

hlutverk í því hvernig verkefnin í verkefnabankanum eru gerð. Verkefnabankinn byggir á 

hugmyndafræði þessara fræðimanna.  

7 Áhrif náttúru- og útikennslu á heilsu og 
þroska barna  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif náttúru- og útikennsla hafi á heilsu, 

þroska og líðan barna. Þær sýna fram á að ung börn sem læra og eru mikið utandyra frá unga 

aldri nái betri og fljótari þroska og heilsu. Einnig sýna þær fram á að náms- og leikumhverfi 

utandyra með fjölbreyttum þáttum náttúrunnar hafi áhrif á öll svið sem skipta máli og varða 

þroska, heilsu og líðan ungra barna. Þrátt fyrir þessar rannsóknir hafa t.d. Bandaríkjamenn 

nánast alveg litið fram hjá þessu og gera engar kröfur um að skólar og leikskólar landsins bæti 

aðstöðu sína og barnanna til náms og leiks utandyra við krefjandi og fjölbreyttar aðstæður. Í 

gegnum þessar rannsóknir hefur það einnig sýnt sig að börn sem frekar þyrftu á þessum 
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aðstæðum að halda en önnur börn eiga minni möguleika á aðgangi að þessum aðstæðum. 

Leik- og námsumhverfi utandyra á að vera náttúrulegt og þannig hannað að það stuðli að 

skipulagðri og óskipulagðri hreyfingu, leik og námi barnanna sem stunda nám á leik- og/eða 

grunnskólanum sem svæðið tilheyrir (Cooper, Allen, 2015, bls. 85).  

 Hér á landi hafa kröfurnar verið settar hærra en í Bandaríkjunum. Í aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 24-25) er kafli sem ber heitið leiðarljós leikskóla sem fer yfir hvernig 

leikskólinn eigi að vera. Nokkrir punktar sem tengjast útikennslu og náttúru auk sjálfbærni og 

annarra þátta. Þeir punktar sem tengjast náið viðfangsefninu sem hér ræðir um eru fimm 

talsins. Þeir eru:  

- leikskólum ber skylda til að gefa börnum fjölbreytt tækifæri til hreyfingar og útiveru 

- starfshættir leikskóla eiga að vera styðjandi því að börnin beri virðingu fyrir náttúrunni 

og umhverfi sínu 

- sjálfbærnimenntun á að endurspeglast í gegnum allt starf sem fram fer í skólanum og 

tengjast náið við heimili og nærsamfélag 

- starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi og samfélagi sem leikskólinn er í 

og leikskólinn á að vera virkur þátttakandi í nærsamfélaginu og hafa áhrif á það 

- börn í leikskóla eiga að fá tækifæri til að takast á við fjölbreytt verkefni sem geta haft 

margar lausnir og hvetja börn til frekari rannsókna og ígrundunar.  

 Í einni grein sem tengist náttúrulegum útileik og námsumhverfi eru nokkrir kostir 

nefndir sem tengjast þessum viðfangsefnum. Náttúrulegt námsumhverfi og útileikur bætir 

sjálfsstjórnun, eflir líkamsrækt og þroskar grófhreyfingar, bætir næringu, bætir sjón, stuðlar 

að vitrænum þroska, bætir námsárangur, minnkar einkenni ADHD og bætir einbeitinguna, 

stuðlar að sjálfstrausti og byggir skilning og þakklæti fyrir vistkerfi, fæðukerfi og umhverfinu 

(Cooper, Allen, 2015, bls. 85).  

 Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa einnig bent til þess að kennarar í skólum landsins 

telja að útikennsla krefjist minni undirbúnings en nám sem fer fram innan veggja skólans. 

Kennararnir telja að þeir þurfi ekki að vera eins mikið að kenna heldur bara að fylgjast með 

börnunum og að þau séu örugg. Einhverjr fræðimenn hafa þó komið fram og sagt að sú sé 

ekki raunin heldur eigi kennarar að nýta sér það að geta notað útisvæði og náttúruna til þess 

að kenna börnunum nýja hluti með nýjum leiðum. Kennarar þurfa að þróa með sér ákveðna 

starfshætti til þess að nýta sér kennslu utandyra, það er að vissu leyti öðruvísi og stundum 

meira krefjandi en að hafa börnin innandyra í hefðbundinni kennslu. Það að breyta útisvæði 

leikskólans í námssvæði eða skólastofu utandyra hefur mætt misjöfnum viðtökum bæði 
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kennara og annara fullorðinna svo sem foreldra í Bandaríkjunum. Kennarar aðlagast þó 

rýminu hvort sem það er innan- eða utandyra og þjálfast í að þróa kennslustundir sem henta 

vel til náms utandyra. En með útinám eins og margt annað mætti bæta það með faglegri þróun 

og aukinni áherslu á það. Kennarar og aðrir fullorðnir þurfa að viðurkenna það að nám og 

kennsla utandyra býður upp á fjölbreytt og einstök viðfangsefni og tækifæri sem eru öðruvísi 

en að læra innan veggja skólans auk þess sem sumir nemendur eiga auðveldara með að læra 

utandyra og í óhefðbundnum aðstæðum (Hunter, Syversen, Graves og Bodensteiner, 2020, 

bls. 34-48).  

 Sabína Steinunn Halldórsdóttir skrifaði bókina færni til framtíðar sem er handbók um 

örvun barna í nánasta umhverfi og setur þar fram margar hugmyndir að verkefnum sem ýta 

undir þroska barna á flestum sviðum með hreyfingu úti sem nýtir nærumhverfið sem 

námsgögn. Í upphafi bókarinnar er nokkur fróðleikur um hreyfivanda barna og áhrif vandans 

á þroska þeirra. Hreyfivandi hefur áhrif á allan þroska barna þ.e. skynþroska, hreyfiþroska, 

líkamsþroska, fagurþroska, félagsþroska, tilfinningaþroska, siðgæðisþroska og 

vitsmunaþroska. Því er mikilvægt að örva hreyfifærni barna utandyra til að auka líkur á að 

þroski þeirra verði sem eðlilegastur. Auk þess stuðlar hreyfing að heilbrigðum lífsstíl hvort 

sem átt er við andlegan eða líkamlegan þroska. Hreyfing eflir skynþroska og fjölbreytt 

hreyfing eflir hreyfifærni barna. Margar leiðir finnast til að efla skynþroska, hann eflist t.d. 

með fjölbreyttri áreitni á skynfæri líkamans, lítil örvun á skynfærum barna hægir á þroskaferli 

þeirra (Sabína S. Halldórsdóttir, 2013, bls. 8).  

 Í bókinni Play and Child Development er kafli sem fjallar um öryggi barna á 

opinberum vetvangi, bæði innan- og utandyra. Einn undirkaflanna snýr að leiknum og 

tengingu hans við heilsu, líkamsrækt og öryggi. Þar segir frá rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum um daglega hreyfingu ungra barna. Dagleg hreyfing í skólum í 

Bandaríkjunum er ekki talin nægilega góð þar sem einungis 36% barna á skólaaldri þar í landi 

fá ráðlagða dagshreyfingu. Þessi daglega hreyfing og skilyrði um hana koma frá 

læknayfirvöldum þar í landi. Skólarnir bjóða einnig upp á litla hreyfingu og kennsla fer mest 

fram innandyra. Rannsóknin sýnir fram á að ung börn í nútímanum séu að þróa með sér kvilla 

á borð við ADHD og einhverfu sem þarfnast læknisaðstoðar. Börn sem ekki fá nægilega 

hreyfingu og tækifæri til að iðka frjálsan leik utandyra t.d. í frímínútum, læra ekki að taka þátt 

í skapandi og sjálfsprottnum leik ( Frost, Joe L.,Wortham, Sue C., Reifel, Stuart, 2012, bls. 

412-413). 
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 Bókin Young Children and the Environment, Early education for sustainability tekur 

til margra þátta tengda sjálfbærni menntunar ungra barna. Einn kaflinn ber heiti heilbrigt og 

sjálfbært umhverfi fyrir börn. Áhugaverðastur fannst mér einn undirkaflinn sem snýr að 

náttúrulegu umhverfi og heilsu og velferð barna. Í honum er sagt frá að margar rannsóknir 

hafi sýnt fram á það, að snerting barna við náttúruna hafi jákvæð áhrif á blóðþrýsting, 

kólesteról, lífsviðhorf og viðbrögð við streitu. Allt þetta hefur svo áhrif á hjarta- og æðakerfið 

og andlega heilsu. Andlegir sjúkdómar og gallar á hjarta- og æðakerfinu eru ein stærsta 

heilsufars ógn barna. Því er talið líklegt að samskipti barna við náttúruna og umhverfi sitt 

verði mikilvægari og mikilvægari á komandi árum (Davis, Julie M., 2015).  

Í sama undirkafla er sagt frá rannsóknum sem gerðar hafa verið í Ástralíu og í 

Skandinavíu á leikskvæðum skólastofnanna. Rannsóknin sem gerð var í tuttugu og einum 

grunnskóla í Brisbane í Ástralíu sýnir fram á það að virkustu og hamingjusömustu börnin 

voru á leikskvæðum sem voru fjölbreytt. Það sama má segja um rannóknir sem gerðar hafa 

verið í Skandinavíu, fjölbreyttni skiptir miklu máli þegar hönnuð eru leikskvæði fyrir börn. 

Stærð, fjölbreyttur gróður, flókið umhverfi og möguleiki á leik hefur allt áhrif á hreyfingu, 

hreyfiþroska og leik barnanna. Fjölbreyttar leiðir til leiks hefur áhrif á félagslega, 

tilfinningalega og andlega heilsu barna en einnig líkamlega heilsu (Davis, Julie M., 2015).  

Það er að sjá af þessum rannsóknum og bókum sem teknar hafa verið fyrir í þessum 

kafla að útivera og kennsla utandyra hefur jákvæð áhrif á heilsu og þroska barna. Það er því 

mikilvægt að fara með börn á leikskólaaldri út og kenna þeim á náttúruna og umhverfi sitt. 

Grendarkennsla er góð leið til að vinna að öllum þeim þáttum sem snúa að þroska og heilsu 

barna. Útivera, fjölbreytt umhverfi og leiksvæði leikskólans stuðlar að hamingju barna og að 

þau séu dugleg að finna sér fjölbreytt verkefni. 

8 Um verkefnabankann 

Ein helsta ástæðan fyrir því að ég valdi að gera verkefnabanka með þessari ritgerð, er sú að mér 

finnst vera til lítið um efni sem gefur leikskólakennurum hugmyndir um hvernig má vinna með 

grenndarkennslu í leikskólum. Ég ákvað því að gera nokkur verkefni sem eru til þess gerð að 

vinna markvisst að grenndarkennslu. Leikskólakennarar á landinu öllu geta svo gluggað í hann 
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og útfært verkefnin eftir aldri barnanna og staðsetningu sinni á landinu. Þessi verkefni eru öll 

þannig gerð að allir ættu að geta útfært verkefnin þannig að þau henti sem best á þeim stað sem 

leikskólinn er. Ég vildi gera verkefnin sem fjölbreyttust þannig að þau hentuðu öllum 

landshlutum vel. Einnig til þess að þau gætu jafnvel orðið kveikjur að nýjum verkefnum sem 

eru lík mínum verkefnum.  

Ég horfði mikið á hugmyndafræði þeirra fræðimanna sem sagt er frá fyrr í þessu verkefni. 

Öll verkefnin krefjast þess að börnin geri eitthvað sjálf og tengjast þannig kenningu John 

Dewey. Auk þess sem þau eru innblásin frá kenningum hinna þriggja fræðimannanna. Þegar ég 

var að útfæra verkefnin skoðaði ég einnig skilgreiningar á grenndarkennslu og hafði þær 

skilgreiningar í huga þegar ég gerði þau. Aðalnámskrá leikskóla var mér einnig ofarlega í huga 

við gerð verkefnanna. Mér fannst mikilvægt að hægt væri að tengja þau við fleira en bara 

grenndarkennslu, s.s. málörvun, sköpun, hreyfingu o.fl.  

9 Verkefnabankinn  
Verkefni 1 – Skoðunarferð  

Markmið: markmið verkefnisins er að kenna börnunum nöfn á kennileitum og/eða nöfnum 

trjátegunda í nærumhverfi leikskólans. Auk þess að samþætta grenndarkennslu og sköpun 

Aldur: 4-5 ára  

Undirbúningur: prenta út myndir af þeim kennileitum eða trjátegundum sem börnin verða 

kynnt fyrir og hafa tilbúnar þegar börnin koma til baka úr vettvangsferðinni.  

Tímarammi: 30-60 mín eftir því hversu langan tíma tekur að fara að þeim kennileitum 

og/eða trjátegundum og hversu mörg nöfn á að taka fyrir í ferðinni.   

Framkvæmd: farið er í gönguferð um nærumhverfi leikskólans með það markmið að skoða 

náttúruna og umhverfið sem umlykur leikskólann. Börnin eru kynnt fyrir t.d. fjallanöfnum, 

trjátegundum, nöfnum á kennileitum o.s.frv. Þegar komið er til baka í leikskólann eru tilbúnar 

myndir af því sem kynnt var fyrir börnunum í skoðunarferðinni og þau geta með því rifjað 

upp hvern stað fyrir sig og hann festist betur í minninu. Börnin eru síðan beðin um að teikna 

myndir af einhverju sem þau fengu að kynnast í skoðunarferðinni. Með þessu er verið að 

samþætta grenndarkennslu og sköpun. 
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Verkefni 2 – Plöntufróðleikur   

Markmið: markmiðið með þessu verkefni er að börnin kynnist nöfnum á plöntunum og geti 

fengið meiri fróðleik um þær, t.d. hvar þær eru algengastar á Íslandi, hvenær þær blómstra og 

hvaða aðstæðum þær lifa best í. 

Aldur: hentar best fyrir 4-6 ára  

Undirbúningur: finna bók um plöntur og hafa tilbúna eða hafa meðferðis tæki til að skoða 

plöntuvefinn í  

Tímarammi: 40-60 mínútur  

Framkvæmd: farið er í gönguferð um nærumhverfi leikskólans og plöntur sem þar vaxa 

skoðaðar og fróðleikur um þær lesin upp fyrir börnin 

 

Verkefni 3 – Bátafjör  

Markmiðið: að börnin læri að bátur og bátur er ekki það sama t.d. stór bátur heitir skip, svo 

eru t.d. gámaflutningaskip og ferjur.  

Aldur: 5-6 ára  

Undirbúningur: búið að útfæra einhverskonar spjöld eða finna bækur um báta og skip sem 

innihalda einfaldar upplýsingar um hvaða eiginleika hver báta eða skipategund hefur. Hægt er 

að fræða börnin áður en farið er í vettvangsferðina um ólíkar tegundir báta en ekki 

nauðsynlegt. 

Tímarammi: sá rími sem fer í að fara niður á bryggju og til baka auk 15-30 mínútur í að 

skoða bátategundir í höfninni og kynnast eiginleikum þeirra. 

Framkvæmd: ferðinni er heitið niður á bryggju til að skoða ólíkar tegundir báta, þar má t.d. 

sjá smábáta, skútur, fiskiskip þ.e.a.s. togara, línubáta, frystitogara o.s.frv.  

 

Verkefni 4 – Bæjarbingó  

Markmið: markiðið er að kynna börnin fyrir umhverfi sínu og byggingum sem eru 

mikilvægar samfélaginu.  

Aldur: 3-6 ára færri myndir á spjöldum hjá yngri börnum, og hafa byggingarnar nær 

Undirbúningur: búa til bingóspjöld með myndum af byggingum sem eru mikilvægar 

samfélaginu. Finna töflutúss eða annað sem hentar til að merkja við þegar byggingin finnst. 

Tímarammi: Fer eftir stærðar byggðarlagsins og fjölda staða sem þarf að fara að.  

Framkvæmd: farið í gönguferð eða annað sem hentar t.d. strætó á stærri stöðum. Börnin fá 

öll töflutúss til þess að geta merkt við þær byggingar sem eru á spjaldinu þeirra. Gengið er um 
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bæinn til og passað er upp á að gönguferðin nái á svæði þar sem allir geti átt möguleika á að 

fá bingó.  

 

Verkefni 5 – Náttúrubingó  

Markmið: markmið verkefnisins er að fá börnin til að horfa í kring um sig og sjá þannig hluti 

sem er á þeirra bingó spjaldi, hlutirnir á spjaldinu geta verið allt frá furutré að krækiberjalyngi 

Aldur: 1-6 ára mis flókar myndir fyrir hvern aldurshóp.  

Undirbúningur: búa til bingóspjöld sem henta vel fyrir þann aldurshóp sem áætlað er að fara 

með í vettvangsferð. Auk þess að finna eitthvað sem hentugt er að nota til að merkja við þegar 

það sem á spjaldinu er finnst 

Tímarammi: háður því hve langt þarf að fara til að eiga möguleika á að finna það sem er á 

spjöldunum  

Framkvæmd: gengið er um nærumhverfið og börnin fylgjast með hvort þau sjá það sem er á 

spjaldinu. Hægt er að stoppa þegar börnin finna eitthvað á spjaldinu og fræða þau um það t.d. 

stoppa hjá mismunandi trjátegundum og blómategundum.  

  

Verkefni 6 – Ruslaganga  

Markmið: markmið ruslagöngunnar er að efla hreyfingu, tína upp rusl og vekja börnin til 

umhugsunar um þau skaðlegu áhrif sem mannveran hefur á umhverfið sitt og heiminn allan 

með því að henda rusli. 

Aldur: 3-6 ára  

Undirbúningur: taka til ruslapoka og hanska sem börnin og kennarar geta nýtt við tínsluna, 

mikilvægt er að verja alla með hönskum því enginn veit hvaðan ruslið var að koma. 

Tímarammi: tíminn fer eftir því hvert á að fara og tína rusl og hvort svæðið sé stórt eða lítið, 

svo þarf að gæta að því að þetta verði ekki kvöð fyrir börnin og hætta tínslu ef allir eru orðnir 

þreyttir og fara frekar aftur.  

Framkvæmd: gengið um nærumhverfið eða ákveðið svæði með það markmið að tína allt það 

rusl sem finnst á svæðinu. Þegar komið er til baka í leikskólann er ruslið vigtað og börnin 

frædd um hver áhrifin hefðu geta orðið ef ruslið hefði verið áfram úti í náttúrunni.   
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Verkefni 7 – Heimabyggðin og upphafsstafirnir  

Markmið verkefnisins er að kynna börnin fyrir byggingum í heimabyggðinni svo sem 

menningarhúsi, ráðhúsi, kirkju, skólum, vinnustöðum og söfnum ásamt því fræða þau um 

hvað gerist inni í þessum byggingum. 

Aldur: 2-6 ára  

Undirbúningur: vita hvað byggingirnar heita og hvað gerist þar inni. Búa til Osmo verkefni 

ef nýtast á við tæknina með verkefninu.  

Tímarammi: 30-50 mín, háð vegalengdum. 

Framkvæmd: gengið er um nærsamfélagið og stoppað við byggingar sem mikilvægar eru 

samfélaginu og börnin frædd um hvað gerist innan veggja þeirra. Gaman ef hægt er að fara í 

skoðunarferðir inn í þessar byggingar. Börnin eiga svo að segja hver upphafsstafur 

bygginganna er. Til að gera verkefnið meira krefjandi fyrir eldri nemendur er hægt að biðja 

þau um að segja bæði upphafs- og lokastaf hverrar byggingar.   

 

Verkefni 8 – Ruslaverk  

Markmiðið: markmiðið er að týna rusl og hreinsa upp rusl í nánasta umhverfi leikskólans og 

búa til listaverk úr ruslinu.  

Aldur: 2-6 ára, skoða hvort eitthvað rusl sé skaðlegt yngri börnum 

Undirbúningur: finna poka og hanska til að nota við ruslatínsluna og ákveða á hvað á að 

festa listaverkið.  

Tímarammi: 50-60 mínútur, það þarf tíma í að tína rusl og síðan til að gera listaverk. Hægt 

er að tína ruslið einn dag og gera listaverkið annann dag.  

Framkvæmd: börnin fara ásamt kennara í gönguferð á ákveðið svæði og tína þar allt rusl 

sem þau finna. Þegar ruslið er komið á leikskólann geta börnin fengið að velja rusl til að nota 

í listaverk af eigin vali. Hægt er að láta öll eldri börnin skapa eitthvað ákveðið á meðan þau 

yngri skapa sjálf.  
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Verkefni 9 – Laufblöð og listaverk  

Markmið: markmið verkefnisins er að börnin sjái munin á laufblöðum eftir trjátegundum og 

eldri nemendur læri nöfnin á trjátegundunum.  

Aldur: 4-6 ára  

Undirbúningur: finna eitthvað til að pressa og þurrka laufblöðin auk þess að afla sér 

upplýsinga um þurrkunartíma og nöfn trjátegundanna. Prenta út myndir af trjátegundum þar 

sem laufblöðin sjást greinilega.  

Tímarammi: verkefnið tekur meira en einn tíma en áætla má um 30-60 mínútur í gönguferð, 

fræðslu og laufblaðatínslu og aðrar 40-60 mínútur í að gera listaverkin.  

Framkvæmd:  

Kennslustund 1, ganga að svæði þar sem margar trjátegundir eru og börnin leita síðan að 

laufblaði sem passar við myndina á spjaldinu sem þau fengu úthlutað í upphafi ferðar. Skoðað 

er hvernig laufblöð eru á mismunandi trjátegundunum, börnin fá fræðslu um það og tína upp 

laufblöð sem fallið hafa á jörðina. Þegar komið er til baka í leikskólann eru laufblöðin sett í 

pressun.   

Kennslustund 2, laufblöðin tekinn úr pressun og börnin gera úr þeim listaverk.  

Á milli kennslustundar 1 og 2 eru börnin með í að skoða hvort laufblöðin séu orðin nógu þurr 

til að nota þau í að gera listaverk og eru þannig hluti af ferlinu allan tímann. 

 

Verkefni 10 – Hvar á ég heima?  

Markmið: markmið verkefnisins er að fá börnin til að sýna hinum börnunum hvar þau eiga 

heima og jafnvel læra það sjálf, þau sem yngri eru.  

Aldur: 2-6 ára, mismunandi erfiðleikastig t.d. hægt að láta eldri börnin læra húsnúmer og/eða 

götuheiti 

Undirbúningur: kennarinn þarf að vera búin að senda óskir til foreldra um að fá myndir af 

húsum barnanna og kynna sér heimilisfang barnanna ef verkefnið á að fela í sér að læra 

götuheiti og/eða húsnímer 

Tímarammi: 30 -50 mínútur í að teikna eða mála húsin og svo skoða verkið þegar allt er 

tilbúið.   

Framkvæmd: börnin koma með myndir af húsunum sínum og sýna hinum börnunum sitt 

hús. Börnin teikna eða mála sitt hús eftir myndinni sem þau komu með, með því sjá þau hvað 

það er sem einkennir húsið þeirra, læra hvernig litir eru á húsinu og geta skoðað form sem 
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sjást á húsinu. Eftir verkefnið sjá börnin hvað það er sem einkennir þeirra heimili og læra á 

sama tíma um hús vina sinna og samnemenda á deildinni.  

10 Umræður 
Verkefnið hér að ofan gefur til kynna að margir hafi komið að því að grenndarkennsla spilar 

það hlutverk sem hún gerir í skólasamfélaginu í dag. En einnig hvernig kenningar erlenda 

fræðinga ýta undir rökstuðning íslenskra skólamanna sem spiluðu stórt hlutverk í þróun 

skólamála hér á landi. Það er erfitt að segja til um hvernig grenndarkennsla stæði í 

skólakerfinu núna ef þessir íslensku skólamenn frá nítjándu og tuttugustu öldinni hefðu ekki 

lagt svo mörg lóð á vogarskálarnar til þess að bæta kennslu um það sem nærst er 

nemendunum jafnvel áður en það sem fjarlægara er kemur inn í námið. Ekki er víst hvort svo 

miklar áherslur hefðu orðið á grenndarkennslu og náttúrufræðikennslu í aðalnámskrám 

leikskóla ef þau skrif sem þessir menn settu fram, eða hvort þær væru einhverjar yfir höfuð.  

 Einnig sést skýrt að grenndarkennsla og kennsla úti í nánasta umhverfi leikskólanna 

hefur áhrif á þroska barna sama hvers konar þroska við horfum á. Sabína Steinunn 

Halldórsdóttir gefur það skýrt til kynna í bók sinni færni til framtíðar að nýting á nánasta 

umhverfinu getur nýst á fjölbreyttan hátt við að þroska hreyfifærni barna. Það er ekki bara 

þroski sem bætist við að vera úti í náttúrunni heldur einnig hafa bandarískar rannsóknir sýnt 

að líðan verður betri og námsárangur einnig.  

 Leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ er einn þeirra leikskóla sem hefur staðið 

framarlega í grenndarkennslu, þá sérstaklega eftir að þau fóru í tvö þróunarverkefni. Annað 

þróunarverkefnið snéri að vettvangsferðum og hitt að útinámi í leikskóla. Leikskólinn útbjó 

handbækur eftir þróunarverkefnin sem leikskólar hafa geta nýtt sér í að auka grenndarkennslu 

og geta sótt sér hugmyndir í.  

 Hver er munurinn á útikennslu og grenndarkennslu eða er þetta bara það sama, leitað 

var við svari á þessari spurningu í verkefninu og niðurstaðan var sú að grenndarkennsla er 

einskonar undirflokkur af útikennslu eða útinámi. Verkefnið var mjög fræðandi og eftir 

skrifin á því tel ég sjálfa mig mun fróðari um grenndarkennslu en þrátt fyrir það hafði ég áður 

myndað mér skoðun á því hversu stórt hlutverk grenndarkennsla spilar í leikskólum landsins. 

Ég tel að þrátt fyrir að mikið sé fjallað um grenndarkennslu og náttúrufræðikennslu í 
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aðalnámskrá leikskóla sé staðreyndin sú að í raun er hún ekki eins mikil og ætlast er til í 

aðalnámskrám. Ég tel þó að hún sé meiri í leikskólum á landsbyggðinni en hún er í Reykjavík 

og einna helst í litlum þorpum eða bæjum. Þrátt fyrir þessar hugsanir mínar hef ég engin rök 

fyrir því þar sem ég þekki nær eingöngu til leikskólastarfs í mínum heimabæ þar sem 

grenndarkennsla spilar nokkuð stórt hlutverk í leikskólastarfinu en mætti þó vera mikið stærri 

hluti.  
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