
iii 

Útdráttur 
 

Verkefni þetta er lokaverkefni í Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Tilgangur þess 

er að fjalla um mikilvægi þess að vinna með heimabyggðina og grenndarnám til að 

styrkja sjálfsvitund barna og sýna fram á hvernig hægt er að flétta þá vinnu inni í 

þemastarf í leikskólum.  

 Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum kafla ritgerðarinnar er 

fjallað um mikilvægi þess að öðlast styrka sjálfsvitund og þá undirstöðuþætti sem hún 

byggir á, en þeir eru söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. Söguvitund 

miðar að því að einstaklingurinn líti ekki á fortíðina sem framandi heim heldur hluta 

af eigin lífi og sjái í sögulegu samhengi fortíð, nútíð og framtíð. Grenndarvitund hefur 

það að markmiði að einstaklingurinn kynnist staðháttum heimabyggðarinnar og 

nánasta umhverfis og í umhverfisvitund felst að einstaklingur hafi þekkingu á 

umhverfinu og beri umhyggju fyrir því. Grenndarkennsla felur í sér fræðslu um þessar 

þrjár vitundir, en hugmyndir um þær má rekja til ýmissa hugsuða svo sem Guðmundar 

Finnbogasonar, John Dewey, Reggio Emilia og Jean-Jaques Rousseau. Megindráttum 

í hugmyndafræði þeirra eru því einnig gerð skil hér og komið inn á hverngi hún 

tengist nútíma áherslum í grenndarnámi. 

 Í síðari meginhluta ritgerðarinnar eru svo lagðar fram hugmyndir að 

þemavinnu í grenndarkennslu með börnum á leikskóla. Unnið er út frá hugmyndum 

höfunda úr vettvangsnámi þeirra við kennaradeild Háskólans á Akureyri, sem fór fram 

í litlu sjávarþorpi, nánar tiltekið á Grenivík. Hugmyndir miðast út frá staðháttum 

Grenivíkur en er þó auðvelt að yfirfæra á öll sjávarþorp á landinu. 

 Að lokum eru umræður og vangaveltur höfunda um helstu niðurstöður og kosti 

sem grenndarkennsla hefur upp á að bjóða. 
 

Abstract 
 

This essay is the final project in the Faculty of Education, at the University of 

Akureyri.  

Its aim is to point out the importance of including the home town and nearest 

environment in early childhood education with the objective of strengthening the self 

conciousness of the children, and to give examples of how this can be done within the 

themework in playschools. 

The essey is divided into two main parts. The first one covers the importance 

of gaining stronger self-consciousness and explains the three pillars it rests upon, i.e. 

historical consciousness, local consciousness and environmental consciousness. The 

objective of historical conciousness is that people consider history as a part of 

themselves and their lives in the historical context of the past, the present and the 

futue, but not as an unfamiliar world. The objective of local consciousness is that 

people get to know their local surroundings. Environmental consciousness includes 

people knowing about their environment and being concerned about it. Local teaching 

is about learning about those three pillars, the ideology of which can largely be traced 

to thinkers such as Guðmundur Finnbogason, John Dewey, Reggio Emilia and Jean-

Jaques Rousseau. The core of their approaches is discussed here as is their connection 

to present trends in teaching about the locality.  

In the later main part of the essay we give ideas for theme work with in the 

framework of local teaching in a playschool. The work is based on our ideas from our 

field work at the Faculty of Education, which took place in a small fishing village, 

Grenivik. The ideas are derived from Grenivik’s local surroundings but can easily be 

transformed to suit every fishing village in Iceland. Finally there are discussions about 

the main conclusions and the benefits of local teaching. 


