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Ágrip 

 

Markmiðið með þessari greinargerð er að kynna fyrir starfsfólki á leikskólum hvernig 

samstarf aldraðra og leikskólabarna getur þróast og vaxið báðum hópunum til yndis og 

ánægju.  Við athugun kom í ljós að samstarf þessara aldurshópa er afar sjaldgæft hér á 

landi. 

Verkefnið lýsir niðurstöðum könnunar sem gerð var í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

hvort samvinna barna og aldraðra væri til staðar í Reykjavík og Hveragerði. 

Áhersla var lögð á að skoða þróunarverkefnið Mannrækt – Trjárækt sem er 

samstarfsverkefni leikskólabarna í leikskólanum Hraunborg og Félagsstarfs  

Gerðubergs í Breiðholti, Garðyrkjufélags Íslands, Orkuveitu Reykjavíkur og 

Garðyrkjudeildar Reykjavíkurborgar. 

Mörg samtöl voru við forstöðumann Félagsstarfs Gerðubergs, Guðrúnu Jónsdóttur og 

leikskólastjóra Hraunborgar, Sigurborgu Sveinbjörnsdóttur.  Án þeirra væri þetta 

verkefni ekki til.  

Leitað var til fagaðila á leikskólasviði, starfsfólks í félagsmiðstöðvum aldraðra og 

nokkurra aldraðra einstaklinga til að kanna viðhorf þeirra og skoðanir á samstarfi ungra 

og aldinna og hvaða tækifæri og takmarkanir það hefði í för með sér að taka upp 

sambærilegt samstarf í víðara samhengi. 

Nokkur dæmi eru um það hvernig samstarf leikskólabarna og aldraðra getur þróast og 

dafnað hlutaðeigendum til gleði og þroska.  Dýrmæt þekking og reynsla er orðin til við 

þessa samvinnu sem vert er að koma á framfæri öðrum til umhugsunar og eftirbreytni. 

Tilgangur verkefnisins Mannrækt – Trjárækt er að brúa kynslóðabilið milli þessara 

tveggja hópa og hefur það náðst að mati skýrsluhöfundar.  Það mætti nýta þessa 

þekkingu og reynslu til að efla og þróa ný sjónarmið með það að markmiði að eldra 

fólk miðli til þeirra yngstu, báðum aldurshópunum til hagsbóta. 

 

 

 



 3 

 

 

Efnisyfirlit 
 

 

Ágrip…………....…………………………………………2 

Inngangur............................................................................4 

Lífsorkan virkjuð ................................................................5 

Nýting þekkingarinnar ........................................................6 

Aðferð.................................................................................7 

Gagnasöfnun .......................................................................7 

Unglingar kenna eldri borgurum á tölvur............................8 

Lengi skal manninn reyna...................................................8 

Niðurstöður .......................................................................11 

Skráðar heimildir ..............................................................12 

Munnlegar heimildir .........................................................12 

 

Verkefni þessu fylgir „power point“ diskur



 4 

 

Inngangur 

 
Frá fyrstu tímum mannlegrar sagnahefðar hefur tíðkast að tengja saman hugmyndina 

um gróður og uppeldi og viljann til að efla samskipti ungra og aldinna.  Má af því 

tilefni minna á frásögnina af sáðmanninum sem gekk út að sá og hvernig fræið féll í 

misgóðan jarðveg, þannig að sumt drapst en annað bar margfaldan ávöxt eða 

orðatiltækið ,,hvað ungur nemur gamall temur”, sem óneitanlega minnir okkur á gildi 

lífsreynslunnar og hversu mikils virði það er fyrir alla og þá einkanlega börn og 

unglinga að hafa vit á því að læra af reynslu hinna eldri, enda segir í máltækinu:  

,,Snemma beygist krókurinn að því sem verða vill“. 

Á öndverðri síðustu öld fór hugmyndafræði ungmennafélagshreyfingarinnar eins og 

eldur í sinu um allt Ísland.  Stofnuð voru æskulýðs - og ungmennafélög í flestum 

byggðarlögum og hreyfingin valdi sér einkennisorðin ,,Ræktun lands og lýðs” 

Eitt þjóðskáldanna samdi ljóð sem varð hvatning fyrir ,,aldamótakynslóðina” og 

reyndar marga fleiri, en þar segir, m.a.: 

„Vormenn Íslands, yðar bíða 

eyðiflákar, heiðalönd. 

Komið grænum skógi að skrýða 

skriður berar, sendna strönd.” 
(Guðmundur Guðmundsson 1874  –  1919) 
 

Gífurlegar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á Íslandi síðustu 100 árin.  Frá því að 

vera bændasamfélag með allt upp í þrjár eða fleiri kynslóðir á heimilinu niður í það að 

vera litlar einangraðar fjölskyldueiningar með tvo til þrjá meðlimi.  Reynsluheimur 

barna og aldraðra í nútímanum er því gerólíkur.  Jafnvel er talað um að þau tali ekki 

söm tungu. 

Tungumálið er ekki það eina sem heldur Íslendingum saman, það gerir sameiginlegur 

menningarheimur einnig.  Leikskólinn hefur tekið við af ömmu og afa, en í upphafi var 

hann athvarf fyrir fátæk börn, þar sem þau fengu mat og hreinlætisaðstöðu.  

(Barnavinafélagið Sumargjöf 1976; Jónanna Einarsdóttir 2004).  Leikskólinn hefur á 

stuttum tíma breyst í fyrsta skólastigið í landinu (Lög um leikskóla, no.78/1994). 
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Nú er þar unnið samkvæmt aðalnámskrá. (Lög um leikskóla, no.78/1999).  

Eftir að grunnskólinn varð einsetinn (Lög um grunnskóla, no. 66/1995). og börnin 

fengu heitan mat í hádeginu er sjaldnar eldaður matur heima á kvöldin. 

Kvöldmatartíminn var oftast samverustund fjölskyldunnar þar sem sest var til borðs og 

borðað saman.  Það kemur því í hlut leikskólans nú að kenna sumum börnum að nota 

hníf og gaffal og aðra borðsiði sem var hlutverk foreldranna hér áður. (Rýnihópur 

Leikskólans Undralands 2007).  Viðverutími barna á leikskólum er í sumum tilfellum 

orðinn lengri en vinnutími foreldranna, og nokkuð er um það að foreldrar fari í 

líkamsrækt eftir vinnu í einn til tvo tíma og koma þá börnunum fyrir í gæslu á 

æfingastaðnum.  Barnið er þá búið að vera níu tíma á leikskóla og ef til vill tvo tíma í 

gæslu.  Fullorðnum þætti ellefu tíma vinnudagur töluvert langur tími.  Af þessu má sjá 

að tími til uppeldis og fræðslu af hálfu foreldra getur ekki verið mikill.  

 

Lífsorkan virkjuð 

Tilgangur eftirfarandi athugunar og umfjöllunar er að reyna að komast að því hvort 

hægt sé að brúa bilið á milli fólks sem komið er á eftirlaunaaldur og leikskólabarna með 

það fyrir augum að börnin kynnist fullorðnum og reynsluheimi þeirra og fullorðnir auki 

möguleika sína á tilbreytingu og lífsfyllingu við að umgangast börn.  Aldraðir gætu 

komið inn á leikskóla, kennt þar og miðlað.  Þar væri hægt að mynda notalegt 

andrúmsloft og rólegheit til mótvægis við allan þann ys og þys sem er í þjóðfélaginu í 

dag.  Mörg börn þekkja ekki afa og ömmu og til er fullorðið fólk sem ekki á börn, þar 

af leiðandi engin barnabörn og er hálf óöruggt í návist barna.  Það er oft sem aldraðir 

verða útundan við starfslok, verða einmana og félagslega einangraðir. Við þær aðstæður 

ætti að vera hægt að skapa hlutverk sem er gagnlegt fyrir alla sem að því koma. 

(Guðrún Jónsdóttir 2007) 

Eins gæti það verið gott fyrir börn að tengjast einhverjum sem ekki er sífellt að flýta 

sér og gefur sér góðan tíma til að miðla af þekkingu sinni og reynslu.  Gera það af 

ánægju en ekki af skyldu og á þann hátt að viðkomandi finni að hann er einhvers virði.  

Betur má ef duga skal.  Á árinu 2000 hófst merkilegt starf í þessa veru, þegar 

leikskólinn Hraunborg í Efra – Breiðholti og börn þaðan gengu til samstarfs við 
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félagsstarf Gerðubergs í sama hverfi í þeim tilgangi að láta drauminn um ræktun lands 

og lýðs rætast.  Hér var upphafið að miklu átaki til betra mannlífs í Breiðholtinu svo 

sem frá verður greint hér á eftir. 

Ljóst er af verkefninu Mannrækt – Trjárækt og þeim margvíslegu þáttum sem 

spunnust í kringum starfið í „Gæðareit“, að hér er um þjóðþrifamál að ræða.  Þeir sem 

að verkefninu komu eru allir sammála um fjölbreytta kosti þess.  Um þýðingu 

mannlegra gilda og tengingu kynslóða eru nær allir á einu máli.  

 (Sigurborg Sveinbjörnsdóttir 2007) 

Setja þyrfti samstarf af þessu tagi inn í námskrá fyrir leikskóla og finna því þannig 

farveg til frambúðar.  Í rauninni vekur furðu að ekki skuli vera fyrir löngu búið að finna 

fleiri leiðir til að virkja þá lífsorku sem blómgast og dafnar svo ágætlega í höndum og 

samstarfi hinna yngstu og elstu, sérstaklega ef það er haft í huga, að alltaf koma öðru 

hverju upp hugmyndir um samstarf í líkingu við það sem er kynnt hér að framan. 

(Guðrún Jónsdóttir 2007) 

 

Nýting þekkingarinnar 

Hugmyndin með verkefninu er að kynna fyrir starfsfólki á leikskólum hvernig 

samstarf aldraðra og leikskólabarna getur þróast og vaxið báðum hópunum til yndis og 

ánægju.  Við athugun kom í ljós að samstarf þessara aldurshópa er afar sjaldgæft hér á 

landi og með breyttri samsetningu þjóðfélagsins, þar sem öldruðum á eftir að fjölga, er 

ljóst að þetta er samstarf sem vert er að huga að.  „Power point“ tölvuforritið er notað 

til að koma helstu niðurstöðum verkefnisins á framfæri á lifandi hátt og kynna 

hugmyndir um samstarf af þessum toga fyrir starfsfólki leikskóla.  Með von um að 

tenging milli æskunar og ellinnar eflist og að niðurstöður verkefnisins stuðli að því. 
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Aðferð 

Við gerð þessara skýrslu voru notaðar eigindlegar ransóknaraðferðir.  Eitt einkenni 

slíkra aðferða er að viðtöl eru tekin við fólk í sínu eðlilega starfsumhverfi.  

Tilgangurinn var að leita eftir sem flestum upplýsingum án þess að alhæfa um neitt.  

 
 

Gagnasöfnun 

Heimildaöflunin byggir að mestu leyti á viðtölum sem tekin voru á upptökutæki og 

yfirfærð á tölvu og seinna flokkuð og greind.  Safnað var saman öllum bæklingum, 

skjölum og skýrslum sem fundust um samvinnu elstu og yngstu þjóðfélagsþegnanna. 

Í byrjun könnunarinnar var leitað eftir því hvort samvinna milli yngstu og  

elstu kynslóðarinnar væri til staðar í Reykjavík eða í nágranna – sveitarfélögum.  

Í ljós kom að samvinna af þessu tagi er fremur fátíð hér á landi.  Víða var leitað fanga 

við upplýsingaöflunina hérlendis, m.a. var rætt við: 

1. Tvo ellilífeyrisþega; herramann í Reykjavík og frú í Hveragerði. 

2. Fagaðila á leikskólum sem sóttir voru heim; þrír leikskólastjórar, tveir 

leikskólakennarar og rýnihópur þ.e.a.s. allt starfsfólkið á leikskóla tjáði sig á 

kaffistofunni meðan upptökutækið var í gangi.  Hringt var í leikskóla og fengnar 

upplýsingar hjá leikskólakennara þeim sem varð fyrir svörum. 

3. Formann Garðyrkjufélags Íslands Kristinn H Þorsteinsson sem einnig er                                            

garðyrkjustjóri Orkuveitunnar.  

4. Viðtal var tekið við Kristínu Á. Ólafsdóttur fv. formann verkefnisins           

„Efra – Breiðholt” okkar mál sem var hverfisverkefni á vegum 

starfsmannanefndar Reykjavíkur unnið 1999 – 2000.  Lánaði hún greinargerðina 

um verkefnið til aflestrar. 

5. Talað var við starfsmenn í 2 félagsmiðstöðvum, í Reykjavík og í Hafnarfirði.  

6. Margar heimsóknir og viðtöl voru á tímabilinu, janúar til apríl 2007 við 

Sigurborgu Sveinbjörnsdóttur, leikskólastjóra Hraunborgar og Guðrúnu 

Jónsdóttur stjórnanda félagsstarfs Gerðubergs. Verður þeim seint fullþökkuð 

margvísleg og ómetanleg aðstoð við gerð þessa verkefnis. 
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Unglingar kenna eldri borgurum á tölvur 

„Efra Breiðholt – okkar mál” átakið leiddi af sér margvísleg framfaraspor varðandi 

samskipti yngri og eldri kynslóðarinnar.  Gott dæmi um það er samstarf unglinga úr  

Selja– Hólabrekku– og Fellaskóla og aldraðra í Gerðubergi, en þar hittast menn einu 

sinni til tvisvar sinnum í mánuði og spila félagsvist og fleira.  Þessi samvinna hefur 

vakið verðskuldaða athygli og fengu hóparnir m.a. viðurkenningu Norrænu ráðherra – 

nefndarinnar fyrir frumkvæðið og hversu vel það hefur gengið.  Annað dæmi er um 

samvinnu ungra og aldinna þegar unglingarnir kenna eldri borgurum á tölvur í 

skólanum sínum.  Dæmi eru um að unglingar komi í Gerðuberg eftir að skóla líkur til 

að spjalla og eiga notalega stund með fólkinu sem þar er.  (Guðrún Jónsdóttir 2007) 

 

 

Lengi skal manninn reyna 

Til þess að kanna enn frekar hugmyndir og margvísleg viðhorf til tengingar og 

samstarfs yngri og eldri, var rætt við allstóran hóp kvenna og karla um málið og ýmsar 

spurningar bornar upp.  Komu þar fram alls kyns atriði bæði jákvæð og neikvæð og 

sum af furðulegu tagi. Skulu hér tíunduð nokkur dæmi um það sem þar kom fram. 

1. Yfir 80 % leikskólabarna eru 8 klst. eða lengur í skólanum.                             

(Rýnihópur Leikskólans Undralands 2007) 

2. Það eru almennt talin forréttindi hjá börnum, ef þau eiga heimavinnandi 

foreldra. (Rýnihópur Leikskólans Undralands 2007) 

3. Til eru börn sem þekkja ekki afa sinn og ömmu né vita hvað þau heita.            

(Rýnihópur Leikskólans Undralands 2007) 

4. Orðaforði barna eykst verulega, ef þau fá að umgangast afa og ömmu eða 

staðgengla þeirra. (Guðný Gunnþórsdóttir 2007) 

5. Það eykur gæði samskipta og fræðslu, ef „utanaðkomandi fullorðnum” er leyft 

að koma inn í leikskóla til samstarfs, t.d. var greint frá líffræðingi sem var afi 
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eins leikskólanemandans og tók að sér að leiðbeina börnum í fjöruferð.                

(Sigríður Rut Hilmarsdóttir 2006)  

6. Sagt var frá 60 ára rússneskri ömmu sem kom með barnabarni sínu á 

leikskólann og dreif þar upp allskyns starfsemi í kring um sig þótt hún væri   

„mállaus“. (Unnur Jónsdótti 2007) 

7. Athygli vöktu margar ábendingar og spurningar í þá veru, hvort kynin væru 

jafnfær að sinna ýmsum þörfum leikskólabarna eins og að hjálpa þeim á 

salernið eða að kela við þau og knúsa.  Aukin umfjöllun í þjóðfélaginu um 

margvísleg og afbrigðilega kynhneigð fólks eða kynferðislegt áreiti hefur 

greinilega vakið varnaðarviðbrögð. (Unnur Jónsdóttir og Rýnihópur 

Leikskólans Undralands 2007) 

8. Dæmi eru um að foreldrar greiða fyrir aðkeypta kennslu t.d. 

danskennslu.(Oddbjörg Jónsdóttir 2007) 

9. Veittur hefur verið þróunarstyrkur til eflingar samvinnu við börn á 

Leikskólanum Sólhlíð og Hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum sem er heimili 

fyrir aldraða. (Linda Ósk Sigurðardóttir og Elísabet H Þórisdóttir 2007) 

10.  Erfitt er stundum að samræma starf barna og aldraðra á félagsmiðstöðvum, því   

aldraðir eru sumir eigingjarnir á sætið sitt og hleypa engum í sinn stól.         

(Húnbjörg Einarsdóttir 2007) 

11. Námsskrá leikskólans er svo niðurnjörfuð að erfitt er að víkja út af 

henni.(Rýnihópur Leikskólans Undralands 2007) 

12. Öryggisreglur eru og þurfa að vera mjög í heiðri hafðar.  Nauðsynlegt er að 

forðast svo sem kostur er allar slysagildrur og allt sem valdið getur óhöppum. 

Leikskólakennarar þurfa nú að fá skriflegt leyfi foreldra ef til stendur að fara 

með börnin út af skólalóðinni, í strætó eða annað í þá veru.  Nauðsynlegt er að 

varast með öllum ráðum það sem gæti boðið upp á lögsókn.  Sumstaðar er þetta 

svo fyrirferðarmikill þáttur, að halda mætti að starfsfólkið þyrði nánast ekkert 

að gera, nema að fá skriflega heimild þar um frá foreldrum.                       

(Unnur Jónsdóttir 2007) 

13. Eftirminnileg eru sum atvik sem eru bæði óvænt og óskiljanleg.  Til dæmis 

hafði einn viðmælenda greint börnunum frá því, hvernig hún hefði í ungdæmi 
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sínu nánast aldrei farið í bað eða þvegið sér að gagni, því fólk á hennar 

heimaslóðum þurfti sífellt að spara vatn, en viðmælandinn ólst upp í 

Vestmannaeyjum.  Engu var líkara en að börnin virtust telja frásögn konunnar 

góða lygasögu eða óskiljanlega staðreynd, a.m.k. fyrsta kastið.                 

(Sesselja Ólafsdóttir 2007) 

14. Yfirleitt er það skoðun fólks að samstarf ungra og aldinna sé æskilegt og 

gefandi fyrir alla aðila. (Guðrún Jónsdóttir og Sigurborg Sigurbjörnsdóttir 2007) 

15. Nauðsynlegt sé að koma slíku samstarfi í fast form t.d. með því að setja vinnu- 

og viðmiðunarreglur þar um í námskrá. (Oddgeir Ottesen 2007) 

16. Bjóða þarf öldruðum upp á visst val um starf, þar sem sumir geta unnið sem 

sjálfboðaliðar, t.d. að segja sögu, baka brauð, kenna mannganginn í tafli, fara í 

fjöruferð einu sinni í viku eða unnið fast 1 - 4 tíma á dag gegn gjaldi.          

(Oddbjörg Jónsdóttir og Oddgeir Ottesen 2007) 

17. Flestir telja að börn séu nú óagaðri og órólegri í fasi en var fyrir sem næst 5 - 10 

árum.  Við því þarf að bregðast.                                                                

(Sesselja Ólafsdóttir og Oddbjörg Jónsdóttir 2007) 
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Niðurstöður 
Ljóst er af framanskráðu að samstarf ungra og aldinna er til í ýmsum myndum og 

aldursflokkum og það er nær einróma álit þeirra sem að koma, að hér sé um að ræða 

heillandi og eftirtektarvert viðfangsefni.  Svo er að sjá sem það sé börnum meðfætt að 

vilja læra af þeim sem eldri eru og reyndari og flestir eldri borgarar virðast á einhvern  

sérstakan hátt hafa nautn af samskiptum og samveru við þá sem yngstir eru. 

Af öllum þeim fjölda viðmælenda sem rætt var við komu nánast engar mótbárur gegn 

samstarfi eldri og yngri heldur var bent á hina mörgu kosti viðfangsefnisins og áréttuð 

þörfin á góðu skipulagi og leiðbeinandi stjórn.  Hóparnir báðir hafa unun af ræktun, og 

að planta út og sá og fylgjast með vexti, þroska og framförum uppvaxandi gróðurs. 

Skyldleiki alls þess sem lifir, nærist og andar er greinilegur svo og tenging mannsins 

við lífríkið. 

Sólin, regnið, sumar, haust, vetur og vor, allar tengjast árstíðirnar og gróðurinn og eru 

þættir í sögunni endalausu um fræ, spírun, vöxt, þroska, æxlun, blómgun, fóður og 

fæðu, líf og dauða . 

Þá eru enn ótalin samskiptin við fegurðina og gleðina og hamingjuna yfir því að fá að 

vera til, tilheyra þeirri undursamlegu sköpun sem lífið er.  Það verður viðfangsefni 

okkar sem höfum valið okkur kennslu að ævistarfi að færa alla þessa sögu í viðeigandi 

en síbreytilegan búning og til að skýra þá mynd er örugglega hollt að skyggnast 

stundum í ritverk á borð við framanskráð þar sem viðfangsefnið er mannlífið sjálft. 

 

 

Þakkir 

  Heimildamenn mínir fá innilegar þakkir fyrir þeirra framlag, sérstaklega fá  

Guðrún Jónsdóttir, Félagsstarfi Gerðubergs og Sigurborg Sveinbjörnsdóttir, 

leikskólakennari leikskólanum Hraunborg í Breiðholti. 

Synir mínir; Andri, Pállog Hjalti fá bestu þakkir fyrir tölvukennslu. 
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