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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri vorið 2011. Viðfangsefni verkefnisins er grenndarkennsla og hvaða þýðingu hún 

hefur fyrir leikskólabörn og hvernig hægt er að flétta þá vinnu inni í þemastarf í leikskólum. 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er gerð grein fyrir 

grenndarfræði og þeim hugtökum sem innan hennar eru; grenndarvitund, söguvitund og 

umhverfisvitund, sem eru jafnframt helstu undirstöður styrkrar sjálfsvitundar. Markmið 

Aðalnámskrár leikskóla eru skoðuð og hvernig hugtök grenndarfræðinnar og grenndarkennsla 

rúmast innan þeirra. Fjallað er um kenningar nokkurra áhrifamikilla fræðimanna um nám og 

kennslu barna og sýnt fram á hvernig kenningar þeirra falla að hugmyndum 

grenndafræðinnar, auk þess að renna stoðum undir hana. Þeir fræðimenn sem fjallað er um 

leggja allir ríka áherslu á mikilvægi umhverfisins í námi barna og að þau fái tækifæri á að 

komast í beina snertingu við náttúruna og nánasta umhverfi sitt. Einnig er fjallað um af hverju 

grenndarkennsla er svo þýðingarmikill þáttur í starfi leikskólans og hversu mikilvægur þáttur 

leikskólinn og kennarinn eru í þessu efni. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar eru lagðar fram hugmyndir að þemaverkefnum sem hægt 

er að nýta í grenndarkennslu með börnum í leikskóla. Gerð verður grein fyrir hugmyndum að 

þemaverkefnum fyrir börn á aldrinum 2-6 ára ásamt því að lagðar eru fram hugmyndir að 

hópastarfstímum innan þemaverkefnisins. 

Að lokum eru umræður þar sem við veltum vöngum yfir helstu niðurstöðum og 

kostum við grenndarkennslu með leikskólabörnum og möguleikum kennara til mótunar 

komandi kynslóða með velferð og verndun jarðarinnar að leiðarljósi. 
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Abstract 

This thesis is done as a final project for B.Ed. - degree awarded at the University of Akureyri 

in the spring 2011. The subject of this project is local studies and what meaning it has for 

preschoolers. Furthermore it will be shown how local studies can be integrated with theme 

projects in preschools. 

 The thesis will be divided into two main sections: In the first section it is shown how 

local studies and the terms within the science are used. The three main pillars are local 

awareness, historical awareness and environmental awareness which are the fundamentals of 

self-awareness. The goals in the Curriculum Guide of Preschools are explored and how local 

subjects and local education fit within it. Theories of some influential scholars are discussed 

in connection with teaching and educating children and furthermore how they adapt to the 

philosophy of local studies and support them. The scholars who are demonstrated in this 

thesis all submitted special emphasis on the importance of environmental education and that 

the preschoolers will get the opportunity to get in touch with the nature and the immediate 

surroundings. It is also discussed why local studies are significant elements in the workings of 

the preschools and how important a factor the preschool teachers are in this respect. 

 In the second section of the thesis, ideas of theme projects that can be used in 

connections with local studies in preschools are submitted. Examples of theme activities for 

children from the age of 2-6 are introduced along with examples of group work within a 

theme. Finally, key results and benefits of the local studies with preschool children are 

identified and teachers possibilities of moulding future generations with the continued well-

being of earth in mind. 
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1. Inngangur 

Kveikjan að verkefni okkar var sú að önnur okkar á dóttur sem er í leikskóla þar sem unnið er 

markvisst með menningu og samfélag. Að heyra hana segja frá bæjarfélagi sínu og jafnvel 

fræða foreldra sína um það sem þau vissu ekki sjálf kom okkur til að hugsa um hversu 

mikilvæg grenndarkennsla er í raun og veru. Þegar við fórum að hugsa til þess hvað við 

vissum í raun og veru lítið um okkar nærsamfélag sáum við mikilvægi þess að byrja snemma 

að kynna börn fyrir nærsamfélaginu og leyfa þeim að alast upp og þekkja hvaðan þau eru og 

hver þau eru.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á umhverfismennt, þar sem meðal annars er 

fjallað um náttúru og umhverfi, menningu og samfélag og er farið inn á mikilvægi þess að 

börn læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Hver leikskóli hefur á sínu valdi hvaða 

aðferðir hann notar til að vinna að því að efla umhverfismennt og hentar grenndarkennsla vel 

sem aðferð til að vinna með umhverfi barna. Er það í höndum hvers kennara að vinna með 

grenndarkennsluna á lifandi og skemmtilegan hátt sem eykur áhuga barnanna á nánasta 

umhverfi sínu. Ekki má gleyma að við erum öll hluti af náttúrunni og langar okkur því að 

skoða mikilvægi þess að kenna börnum að umgangast náttúruna af virðingu og alúð strax við 

leikskólaaldur. 

 Meginviðfangsefni verkefnisins er að opna augu lesenda fyrir mikilvægi 

grenndarkennslu og gildi hennar fyrir leikskólabörn. Uppbygging verkefnisins er þannig 

háttað að í öðrum kafla er fjallað um grenndarfræði og hugtökin söguvitund, grenndarvitund 

og umhverfisvitund sem eru undirstaða styrkrar sjálfsvitundar. Í þriðja kafla er greint frá 

hvernig má tengja hugmyndafræði Friedrich Fröbel, Rudolf Steiner, John Dewey, Lev S. 

Vygotsky, Loris Malaguzzi og Howard Gardner áðurnefndum þáttum. Viðfangsefni fjórða 

kafla er grenndarkennsla í leikskólum með námssvið aðalnámskrár leikskóla að leiðarljósi. Í 

fimmta kafla er svo greint frá af hverju grenndarkennsla er mikilvæg fyrir leikskólabörn, 

ásamt því að fjalla um hlutverk leikskóla og leikskólakennara á því sviði. Í sjötta kafla 

munum við setja fram tillögur að þemaverkefni sem hægt er að nýta sér í grenndarkennslu í 

leikskóla með börnum á mismunandi aldri. Einnig munum við útfæra nánar tillögur að 

tveimur hópastarfstímum innan hvers þemaverkefnis. 
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2. Grenndarfræði 

Orðið grenndarfræði er ekki hægt að finna í íslenskri orðabók en finna má orðin grennd og 

fræði í íslenskri orðabók í ritstjórn Árna Böðvarssonar frá árinu 1994. Grenndarfræði er því 

samsett orð. Orðið grennd merkir „grennd,ar KV nágrenni, umhverfi“ (Árni Böðvarsson, 

1994:308) og „fræði 1. KV ÓB vísindi; vísinda- eða lærdómsgrein, 2. H FT þekkingargrein, 

fræðigrein“ (Árni Böðvarsson, 1994:248).  

Hugtakið grenndarfræði má nota um nálgun hinna ýmsu greina við nágrennið. Í 

fræðum þessum er leitast við að þroska nemendur til að skilja landslagið, staðarhætti og allt 

umhverfið í víðara samhengi en einungis fjallahringurinn segir til um (Bragi Guðmundsson, 

2000:36-37). Með því að kynna börnum nánasta umhverfi sitt strax á unga aldri og vinna að 

grenndarfræðinni er verið að vekja áhuga þeirra á sínu nánasta umhverfi. Þannig má efla 

grenndarfræðina samhliða auknum þroska þeirra og þannig tengja þau sjálf við umhverfi sitt.  

Svonefnd söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund eru undirstaða styrkrar 

sjálfsvitundar svo segja má að styrking sjálfsvitundar sé eitt af markmiðum grenndarfræðinnar 

(Bragi Guðmundsson, 2000:21). Hér á eftir verður greint frá mikilvægi hugtaksins 

sjálfsvitundar. 

 

 

2.1 Sjálfsvitund 

Með hugtakinu sjálfsvitund er átt við að hafa þekkingu á sjálfum sér. Hver er ég, hver ert þú, 

hver erum við og einkenni okkar þegar við myndum hóp af einhverju tagi? Sést mikilvægi 

spurninganna meðal annars á því að þær eru grunnlægar í flestum uppeldiskenningum og segir 

Bragi Guðmundsson að löngum höfum við látið duga að útskýra atferli einstaklingsins með 

vísan til erfðaþátta og uppeldisáhrifa. Koma þar við sögu margir og ólíkir aðilar er nefnast 

félagsmótendur s.s. fjölskyldan, félagar, skólinn, trúarbrögð, fjölmiðlar og fleiri. Fer hver 

þáttur til dæmis eftir aldri einstaklingsins og margvíslegum ytri aðstæðum (Bragi 

Guðmundsson, 2000:21-22).  

 Mikilvæg úrvinnsla á sér síðan stað innra með einstaklingnum og er hann sjálfum sér 

þrotlaust viðfangsefni alla ævi sem meðal annars tekur mið af því gildismati sem er ríkjandi 

hverju sinni. Er sjálfsvitund hvers og eins í nánu samhengi við það sem tilheyrir fortíðinni og 

því sem framtíðin hefur upp á að bjóða. Hver og einn fær mörg boð úr öllum áttum sem hann 

þarf að vega og meta út frá stað og stund með hliðsjón af þeim hlutverkum sem við gegnum í 
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hverju tilviki. Leggst þetta allt saman og gerir okkur að því sem við erum og þannig skiptir 

sögulegt samhengi hlutanna miklu máli fyrir hvert og eitt okkar (Bragi Guðmundsson, 

2000:22). „Félagsmótun er í eðli sínu gagnvirk, við erum ekki einvörðungu viðtakendur 

skilaboða af öllu tagi, heldur sendum við einnig frá okkur skilaboð til umhverfisins og höfum 

þar með áhrif“ (Bragi Guðmundsson, 2000:22). 

 Skólinn er einhver öflugasti félagsmótandi samtímans og hefja langflestir skólagöngu 

sína tveggja til þriggja ára og ljúka henni ekki fyrr en á þrítugsaldri. Hlýtur því skólinn að 

hafa ómæld áhrif á mótun sameiginlegrar sjálfsvitundar skólafélaga, þjóðfélagshópa, þjóða og 

jafnvel heimsborgara með því efni sem hann velur til umfjöllunar (Bragi Guðmundsson, 

2000:23). Kennarar þurfa að vanda vel val sitt á námsefni þannig að það hæfi þeim aldri sem 

þeir eru með og er menntun þeirra ekki síður mikilvæg. „Vellíðan barns tengist sjálfsmynd 

þess; hvort það hafi trú á eigin hæfni, er áhugasamt og sýnir vilja og getu til að takast á við 

viðfangsefnin. Því skipta daglegar athafnir barna í leikskóla miklu máli og eiga þær að stuðla 

að líkamlegri og andlegri vellíðan barna og heilsu þeirra“ (Aðalnámskrá leikskóla-drög, 

2010:10). 

 Í leikskólum má vinna með sjálfsvitund á marga vegu og er gott að byrja að vinna með 

barnið sjálft og líkama þess á yngri deildum og víkka svo sjóndeildarhringinn þannig að næst 

komi leikskólinn og hans nánasta umhverfi, þar með talið önnur börn og lífverur, síðan 

bærinn okkar og landið okkar þar á eftir. Þannig er jafnvel hægt að vinna sig út fyrir 

landsteinana eða aftur í tímann. „Lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa er komið af 

náttúrunni og náttúruöflum og er þekking á náttúrunni og fyrirbærum hennar lífsnauðsynleg“ 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). Þrír meginþættir hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og 

hópa; söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund, hér á eftir verða þeim gerð nánari skil. 

 

 

2.1.1 Söguvitund 

Söguvitund felur það í sér samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla að hafa tilfinningu fyrir  

liðnum tíma, nútíð og framtíð og það að hafa vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru 

breytingum undirorpin. Söguvitund felur það einnig í sér að þegar börnin túlka söguna á sinn 

persónulega hátt styrkir það á sama tíma sjálfsvitund þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla-

Samfélagsgreinar 1999:7, 28). Því er ekki einungis mikilvægt að börnin öðlist söguvitund er 

kemur að því að þekkja fortíðina heldur einnig viðkemur hún nútíð þeirra og framtíð, ásamt 

því að styrkja sjálfsvitund þeirra á sama tíma. 
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Sigrún Sigurðardóttir fjallar um söguvitund í  grein sinni Bundin með hendur í kross. 

Þar kemur fram að einstaklingurinn verður að fá tilfinningu fyrir því hvernig fortíðin gengur 

inn í nútíðina. Þegar hann hefur öðlast þá tilfinningu er hann tilbúinn til að skynja fortíðina 

sem óafmarkaða heild. Ef einstaklingur hefur þroskaða söguvitund getur hann skynjað 

fortíðina sem hluta af eigin raunveruleika en ekki sem ókunnugan heim. Með því að þroska 

söguvitundina er hægt að stuðla að því að einstaklingurinn skynji nútíð, fortíð og framtíð sem 

eina sögulega heild (Sigrún Sigurðardóttir 1997:44). 

 Bragi Guðmundsson fjallar einnig um söguvitund og segir það öllum gefið að skynja 

umhverfi sitt í tíma og rúmi með einhverjum hætti og að þessi skynjun verði síðan hluti af 

sjálfsvitund einstaklingsins. Hann telur samt að samtímaskynjunin sé breytileg og fari eftir því 

hver á í hlut; þar sem að baki liggur meðal annars mismunandi menntun, þjóðfélagsstaða og 

lífsviðhorf. Bragi setur fram þá skoðun að hver einstaklingur skapi í huga sínum svokallaða 

fortíðarskynjun og blandi þar saman eigin reynslu, upplýsingum frá öðrum, vitneskju úr 

bókum, blöðum eða með einhverjum öðrum hætti. Fortíðin hjá hverjum og einum eða „sagan“ 

verður því á margan hátt persónuleg eign þar sem sameiginleg fortíðarskynjun er aðeins 

möguleg að takmörkuðu leyti. Til viðbótar við þetta hafa allir einhverjar væntingar til hins 

ókomna þar sem allir horfa einnig fram á veginn, það er til framtíðar (Bragi Guðmundsson 

2000:26). 

Söguvitund er stór hluti af  manninum og er því nauðsynlegt að nota ýmsar leiðir til að 

efla hana og þroska hjá börnum. Hún skiptir máli þar sem hún er mikilvægur þáttur í skýrri 

sjálfsmynd og er því einn af grundvallarþáttum samfélaga (Bragi Guðmundsson 2000:30). 

Foreldrar, skólar og samfélagið í heild sinni fást við það sameiginlega verkefni að koma 

hverju barni til manns og viðhalda og rækta menningararfinn (Þorvaldur Örn Árnason 

1998:71).  

 

 

2.1.2 Grenndarvitund 

Grenndarvitund er skilgreind sem skilningur og þekking okkar á nánasta umhverfi, 

atvinnuháttum og menningu. Með því að hafa vitneskju um þessa hluti eigum við auðveldara 

með að sjá og greina þá möguleika og tækifæri sem eru í okkar nánasta umhverfi (Bragi 

Guðmundsson 2000:21). Í Aðalnámskrá leikskóla er vísað til þess að ung börn læra í 

gagnvirkum samskiptum við umhverfi sitt og þarf því að byggja af reynslu barna af umhverfi 

sínu og skapa aðstæður fyrir nýja reynslu (Aðalnámskrá leikskóla-drög 2010:10). Íslenskt 
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leikskólastarf er skipulagt á þann hátt að útivist og leikir skipa þar stóran sess. Í útivistinni 

læra börnin margt um náttúru og veðurfar og læra að klæða sig út í alla vega veður. Farið er í 

vettvangsferðir til að skoða umhverfi okkar bæði manngert og náttúrulegt (Þorvaldur Örn 

Árnason 1998:76). 

Samkvæmt Braga Guðmundssyni hefur gengið illa, þrátt fyrir margar góðar 

hugmyndir, að fá grunnskólakennara til að vinna með umhverfið. Telur hann að ástæðan fyrir 

því sé jafnvel að grenndarvitund landsmanna sé ekki orðin nógu sterk (Bragi Guðmundsson 

2000:37). Mikilvægt er því að byrja strax þegar börn byrja í leikskóla að kynna þau fyrir 

nærumhverfi sínu og þess ber að geta að í áraraðir hefur rík hefð skapast þar um í leikskólum. 

Með yngstu börnunum er kjörið að byrja á því að fara með þau í stuttar vettvangsferðir nálægt 

leikskólanum þeirra og auka síðan fræðsluna markvisst samhliða auknum þroska barnanna. 

Umhverfi okkar og náttúra býður upp á endalausar nýjar uppgötvanir sem nauðsynlegt er fyrir 

börnin að fá að kynnast.  

Með því að ganga út frá því einstaka og því sem er næst og nærtækast, efla þannig 

skilning og hugtakanotkun barna, er hægt með markvissum hætti að styrkja grenndarvitund 

þeirra. Með því að þekkja eigið umhverfi, þar með talið önnur börn og samferðamenn, efla 

börn sjálfsmynd sína og minni líkur verða á rótleysi og félagslegum vandamálum. Með 

eflingu grenndarvitundar barna læra þau um það umhverfi sem þau alast upp í ásamt því að 

öðlast vitneskju um við hvaða aðstæður forfeður þeirra bjuggu. Börnin læra að þekkja sögu 

fjölskyldu sinnar betur ásamt því að landafræði Íslands birtist þeim á nýjan hátt og ýmsar 

spurningar vakna hjá þeim varðandi búferlaflutninga í gegnum tíðina. Með þessu er einnig 

verið að styrkja böndin á milli skóla og heimilis þar sem ættarsaga skiptir miklu máli í 

menningu okkar, jafnframt því sem hún er góð leið til náms og þroska (Bragi Guðmundsson 

2000:31-37). 

Á síðastliðnum árum hefur verð mikil röskun hér á landi á búsetu og hefur fólk flust úr 

dreifbýli til höfuðborgarinnar. Ástæður þessara flutninga eru eflaust margskonar en Bragi 

Guðmundsson telur að ef til vill megi rekja hana til lélegrar grenndarvitundar fólks. Til eru 

margar og fjölbreyttar leiðir til að vinna að eflingu grenndarvitundar barna og er t.d. ein þeirra 

að leiða vettvangsverkefni með börnunum þar sem unnið er með umhverfi og náttúru 

heimabyggðar í samvinnu við aðila utan skóla þeirra. Getur þetta verið eitt af mörgum ráðum 

til að draga úr byggðaröskun og mikilvægur hlekkur í byggðastefnu. Með þessu er hægt að 

opna augu nemenda fyrir því sem er jákvætt og merkilegt í þeirra heimabyggð og gera þau 

þannig sáttari og fúsari til að vilja búa þar og starfa seinna meir (Þorvaldur Örn Árnason 

1998:71). Er Þorvaldur að vísa í grunnskólana en auðveldlega er hægt að einfalda verkefnin 
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þannig að þau henti eldri börnum leikskóla. Gott er að fá einnig eldri kynslóðina til að miðla 

þekkingu sinni inn í skólastarfið og fá þannig unga sem aldna til að taka höndum saman um 

að efla grenndarvitund yngstu kynslóðarinnar (Bragi Guðmundsson 2000:35-36). Flestir 

leikskólar búa að því að hafa einhver fyrirtæki eða stofnanir í næsta umhverfi og vinna því 

iðulega ýmis verkefni í líkingu við það sem nefnt er hér að framan. 

 

 

2.1.3 Umhverfisvitund 

Með hugtakinu umhverfisvitund er átt við það að hafa þekkingu á umhverfi sínu. Að hafa 

þekkingu á umhverfi sínu er að vera meðvitaður um allt það stóra og smáa sem gerir umhverfi 

okkar svona merkilegt og þekkja söguna á bak við það. Í Aðalnámskrá leikskóla er hnykkt á 

að lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa sé háð náttúrunni og náttúruöflunum, svo þekking 

hans á náttúrunni og fyrirbærum hennar sé því manninum lífsnauðsynleg (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:26). Sá sem hefur ríkulega umhverfisvitund skynjar umhverfi sitt og veit hvað 

er við hæfi og hvað ekki. Hann sýnir tillitsemi, virðingu og kurteisi og ræðst umhverfisvitund 

af þeirri menningunni sem fólk fæðist inn í, uppeldi þess og menntun (Sigrún Helgadóttir, 

2002:181-182). 

 Áhugi barna á náttúrunni er þeim meðfæddur og er mikilvægt að sá eiginleiki fái að 

þroskast og dafna með umgengni við náttúruna allt frá frumbernsku. Slíkt uppeldi er ekki 

aðeins mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan heldur samfélagið allt og náttúruna alla. 

Umhverfismenntun þarf að vera hluti af uppeldi til að umhverfisvitund og virkni verði 

samofin menningu þjóða og er sú ábyrgð á hendi foreldra og skóla (Sigrún Helgadóttir, 

2002:185).  

 Umhverfismennt er ekki gamalt kennslusvið í skólum og byggir á nokkrum eldri 

áherslum í skólastarfi. Hún hefur vaxið með aukinni þekkingu í vistfræði, vitund um yfirgang 

mannsins í samskiptum hans við náttúruna og auknum vilja til að bæta þau samskipti (Stefán 

Bergmann, 1994:201). Með umhverfismennt er verið að undirbúa fólk fyrir það að lifa í 

samfélagi þar sem glíma þarf við ört vaxandi umhverfisvanda, kenna íbúum að leita úrlausna 

og draga úr honum. Umhverfismennt er einnig ætlað að auka vitund fólks um umhverfið, 

viðhorf mannsins til náttúrunnar, stöðu hans og eðli samskipta hans við náttúruna. Með því er 

hægt að bregðast við umhverfisvandamálum með þekkingu á valkostum í lífsháttum og 

umgengni. Jafnframt skapar umhverfismennt heildarsýn og skilning mannsins á umhverfinu 

(Stefán Bergmann, 1994:203). Það er mikil þörf fyrir fræðslu um náttúruna og umhverfið á 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Grenndarkennsla 

8 
 

öllum skólastigum. Viðhorfið til umhverfisins og umhverfismenntar gerir okkur mögulegt að 

hafa frekari áhrif á umhverfi okkar bæði til góðs og ills. 

 Umhverfismennt hefur ekki verið gerð að sérstakri námsgrein hvorki hér á landi né í 

nágrannlöndum okkar, heldur er farin sú leið að gera hana að nýrri vídd í kennslugreinum sem 

fyrir eru. Skólar hér á landi hafa fléttað umhverfismennt inn í ýmsar greinar skólastarfsins og 

eru tengdar þáttum eins og landgræðslu, skógrækt, gróðurvernd, mengun, sorpmálum, 

hreinsun og fegrun umhverfis. Áhugi og virkni leikskólafólks kemur vel fram og hefur aukinn 

áhugi á útikennslu bætt stöðu umhverfismenntar. Þeim skólum hefur fjölgað sem setja sér 

umhverfisstefnu og hafa að leiðarljósi til að styrkja uppeldisáhrif skólastarfsins. Má í þessu 

samhengi nefna að margir skólar vinna að verkefni um grænfánann sem er alþjóðlegt verkefni 

um landvernd. Með þessu sýna skólarnir fordæmi um ábyrga hegðun og virkja nemendur til 

jákvæðra verka. Þar sem umhverfismennt er ekki hefðbundið viðfangsefni skóla mun það vera 

áfram háð breytingum í samfélaginu og í skólum og búa við ákveðinn óstöðugleika þ.e. að 

engin þróun á sér stað ef stöðugleikinn er ekki til staðar (Stefán Bergmann, 2000:160-163). 

Virðing fyrir náttúrunni ýtir undir umhverfisvitund og er lögð áhersla á það í 

Aðalnámskrá leikskóla að kynna fjölbreytileika náttúrunnar fyrir börnunum, leyfa þeim að 

komast í lifandi tengsl við hana og njóta hennar. Einnig þurfi að opna augu barna fyrir fegurð 

náttúrunnar og vekja jafnt virðingu fyrir henni og ábyrgðarkennd (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:26). Hægt er að kenna og opna augu barna fyrir umhverfinu á ýmsa vegu, bæði með 

vettvangsferðum þar sem hægt er að fara yfir sögu umhverfisins og jafnvel taka svæði í fóstur 

með því að týna upp rusl. Mikilvægt er í þessu samhengi að vekja athygli barnanna á því 

hvernig við sem einstaklingar getum haft áhrif á samfélagið. Þannig geta börnin frekar 

upplifað að þau eru hluti af því umhverfi sem þau alast upp í.  

 

 

2.2 Samantekt 

Í köflunum hér á undan hefur verið greint frá sjálfsvitundinni sem felur í sér söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund sem falla svo undir hugtakið grenndarfræði.  

 Í stuttu máli má segja að grenndarfræði sé hugtak sem notað er til að fjalla um hinar 

ýmsu greinar nágrennis og með þessum fræðum er verið að þroska nemendur til að skilja 

betur umhverfi sitt og lífríki þess. Sjálfsvitund er þekking á okkur sjálfum og er í nánu 

samhengi við það sem tilheyrir fortíðinni og því sem framtíðin hefur upp á að bjóða. 

Söguvitund felur í sér  tilfinningu fyrir liðnum tíma, nútíð og framtíð og þegar börn túlka sögu 
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á sinn hátt styrkir það sjálfsvitund þeirra. Grenndarvitund felur í sér skilning og þekkingu á 

okkar nánasta umhverfi. Börn á leikskólaaldri auka grenndarvitund sína og læra í gagnvirkum 

samskiptum við umhverfið. Reynsla barnanna er mikilvæg upp á sjálfsmynd þeirra þar sem 

hún hefur áhrif og eflir um leið sjálfsvitund þeirra. Umhverfisvitund felur í sér þekkingu á 

nánasta umhverfi og þeirri sögu sem býr þar að baki. Með því að hafa góða þekkingu á 

umhverfinu eflist sjálfsvitundin þar sem börnin læra að þekkja hver þau eru í raun og veru. 

 Hugtökin snúa í raun öll að eflingu sjálfsvitundar hvers og eins. Með aukinni 

sjálfsvitund er maðurinn betur í stakk búinn til þess að hugsa vel um sjálfan sig, aðra og 

umhverfi sitt. En hvaða hugmyndir hafa fræðimenn sett fram er tengjast náttúru og umhverfi í 

námi og þroska barna? Hér á eftir fjöllum við um nokkra fræðimenn sem sett hafa fram 

kenningar á þessu sviði og litið er enn til þeirra í nútíma skólasamfélagi.  
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3. Hugmyndafræði og kenningar um nám barna 

Í þessum kafla er fjallað um nokkra fræðimenn og kenningar þeirra um nám barna, en 

fjölmargir hafa sett fram kenningar, allt frá Aristótelesi (384-322 f.Kr.) til okkar tíma. Þessir 

fræðimenn eiga það sameiginlegt að allir fara á einn eða annan hátt inn á mikilvægi 

umhverfisins í námi barna. Fyrst verður fjallað um tvo frumkvöðla á sviði leikskólauppeldis, 

þá Friedrich Fröbel og Rudolf Steiner. Svo verður kenning John Dewey, um að börn læri með 

því að reyna hlutina á eigin spýtur, tekin til umfjöllunar. Næst verður fjallað um kenningu Lev 

S. Vygotsky um svæði hins mögulega þroska. Þar næst um hugmyndafræði Loris Malaguzzi 

um kennarana þrjá enn einn þeirra er einmitt umhverfið sem skiptir afar miklu máli í námi 

barna. Að lokum verður greint frá kenningu Howard Gardner um fjölgreindir sem byggir á 

greind mannsins og heldur hann því fram að allir búi yfir a.m.k. átta mismunandi 

greindarþáttum. 

Nám barna er flókið fyrirbæri og munum við leitast við að flétta kenningar þessara 

ofangreindu fræðimanna inn í umræðu tengda grenndarkennslu í því skyni að sýna fram á 

hvað grenndarkennsla hefur mikla þýðingu fyrir börn.  

 

 

3.1 Friedrich Fröbel 

Friedrich Fröbel (1782-1852) er nefndur faðir leikskólans og rak hann fyrsta skóla sinnar 

tegundar ætlaðan leikskólakennaranemum sem vitað er um en hann hóf starfsemi sína árið 

1839 í Þýskalandi (Þórdís Þórðardóttir, 2001:168). Fröbel kallaði skóla sinn Barnagarð þar 

sem hann vildi að börnin hefðu aldingarð til að leika sér í og gætu skoðað náttúruna. Fröbel 

líkti börnum sínum við plöntuna í garðinum, sem þarf hita, sólskin og vætu til að dafna og að 

börnin þyrftu að njóta ástúðar og gleði til að geta þrifist. Fröbel valdi skemmtun og leiki sem 

aðalþætti í skóla sínum þar sem hann vildi að börnin gætu notið bernsku sinnar og sem 

mestrar ánægju. Hann taldi leiki vekja áhuga þeirra á hlutunum í kringum þau, auka skilning 

þeirra og sköpunarafl og jafnframt auka sjónarsvið þeirra ( Jóhannes Sigfússon, 1889:21-22). 

 Fröbel lagði áherslu á gildi leiks framar öðrum uppeldisfræðingum (Myhre, 2001: 

107). Það má segja að Fröbel hafi á vissan hátt stýrt leik barna, þar sem hann bjó til leikföng 

eða svonefndar „gjafir“ og voru þessar leikgjafir alls tíu. Með því að leika með gjafirnar á 

ýmsa vegu taldi Fröbel að börnin myndu öðlast þekkingarfæðilega innsýn á náttúrulegan hátt. 

Markmiðið með gjöfum Fröbels var að veita börnum þekkingu á heiminum ásamt því að 
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tákna form náttúrunnar, veita þekkingu um hana og hafa visst fagurfræðilegt gildi (Frost ofl., 

2005:11). Fröbel taldi að þegar börn kæmust í snertingu við náttúruna, hefðu eitthvað fyrir 

stafni, nytu væntumþykju og önnuðust aðra, fengju þau fyrstu innsýn í ábyrgð og skyldur 

(Myhre, 2001:108).  

 Fröbel lagði mikla áherslu á náttúruna og má þar nefna að plöntur og dýr voru 

háttskrifaðar hjá honum. Einnig vildi Fröbel að börnin ræktuðu sitt eigið blóma- eða 

plöntubeð. Með þessu taldi hann að börnin lærðu að þekkja tegundir og á sama tíma örvaðist 

læsi þeirra þar sem allar plönturnar voru merktar með nöfnum (Frost ofl., 2005:368). 

Augsýnilegt er að Fröbel lagði mikla áherslu á leik barna, útveru þeirra og tengsl við náttúru, 

þar sem þessir þættir stuðli samtímis að auknum þroska barna. 

 

 

3.2 Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner (1861-1925) fæddist í smáþorpinu Krealjevec sem tilheyrði á þeim tíma 

Austurríki, var hann uppeldisfræðingur sem hafði víðtæk áhrif í uppeldis- og kennslufræðum  

(Snorri Traustason 1992:24).  Hann kom fram á seinni hluta nítjándu aldar sem eindreginn 

andstæðingur allrar efnishyggjuheimspeki og leit á Goethe sem innblásinn fulltrúa sannrar 

mennsku. Uppeldisfræði hans var nátengd mannspekilegri heims- og lífsskoðun hans þar sem 

mannspeki er aðferð til að kanna yfirskilvitlegan raunveruleika og kynnast sönnu eðli 

mannsins (Myhre, 2001:185-186).  

Aðaláhersla í uppeldisfræði Steiners er lýsingin og túlkunin á  „þroskaáföngunum 

þremur hjá mönnunum“ og varir hver fyrir sig í sjö ár og hafa eigin sérkenni sem eru 

ákvarðandi fyrir innihald og aðferðir í uppeldi og kennslu. Fyrsti þroskaáfanginn hefst við 

fæðingu og varir þar til barnið missir barnatennurnar. Á þessum tíma er barnið skynjunarvera 

og sú regla sem stýrir lífshætti barnsins er eftirherma (Myhre, 2001:187). 

Fyrsti Waldorfskólinn var stofnaður árið 1919 og var hann byggður út frá hugmyndum 

Steiner. Waldorfstefnan fjallar mikið um gamlar hefðir og náttúruna ásamt því að barnið fái 

að nota ímyndunarafl sitt og eiga því leikföng barnanna að vera úr náttúruefnum, t.d. steinum 

eða trjám. Á útisvæðum Waldorfskóla er áhersla lögð á að leiktækin falli vel inn í umhverfið 

og er því uppsetning leiktækjanna ekki hefðbundin. Mikil áhersla er einnig lögð á ræktun þar 

sem ungum trjáplöntum er plantað ásamt öðrum gróðri. Waldorfskólar leggja ríka áherslu á að 

afslappað barn dafni vel og er því enginn neyddur til að gera hluti sem hann vill ekki gera 

(Snorri Traustason 1992:24). Má sjá að hugmyndafræði Steiner fellur sérlega vel að 
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grenndarkennslu þar sem hann hefur rætur í fortíðina og er náttúran honum ótæmandi 

brunnur. 

 

  

3.3 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var kaupmannssonur frá Burlington í Vermontfylki í 

Bandaríkjunum. Hann las heimspeki og kenndi um tíma í háskóla eftir skólagöngu sína, eða 

allt til ársins 1894 (Bryndís Stefánsdóttir o.fl., 1994:5). Frá 1894-1905 var hann prófessor í 

heimspeki, sálarfræði og uppeldisfræði við háskólann í Chicago og voru þessi ár frjór og 

mikilvægur tími í lífi hans. John Dewey stofnaði þar tilraunaskóla árið 1896, The Laboratory 

School, og hóf hann á þessum tíma að móta uppeldiskenningar sínar í hinum ýmsu ritum. 

Tilraunaskólinn var stofnaður til að leysa úr fjórum rannsóknarspurningum (Myhre, Reidar, 

2001:170-171) og einnig til að prófa hugmyndir John Dewey í raunveruleikanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1997:30): 

1. Hvað er hægt að gera til að færa skóla nær heimili og nágrenni, og hvernig er unnt að gera það? 

2. Hvernig á að kenna sögu, náttúrufræði og bókmenntir, svo árangurinn verði jákvæður og hafi 

raunverulegt gildi í lífi barnsins? 

3. Hvernig getur kennslan í formlegu greinunum – lestri, skrift og reikningi – tengst öðrum greinum og 

reynsluheimi barnsins svo að það finni að nauðsynlegt er að læra þær? 

4. Hvernig er hægt í smáum hópum að sinna hverju barni? (Myhre, Reidar, 2001;171) 

 

Hugmynd Dewey um skóla var „samfélag í smækkaðri mynd“ og átti samfélagið að 

grundvallast á lýðræðislegum samskiptum. Einkunnarorð þessara kennsluhátta voru, nám í 

verki – að læra með því að framkvæma (Dewey, John, 2000:16). 

 Samkvæmt hugmyndum Dewey þarf efniviður leikskólans að hafa tengsl við 

umhverfið og hafa þýðingu fyrir þarfir barnsins og væntingar. Er þetta þýðingarmikið fyrir 

lærdóminn þar sem þau fá tækifæri til að láta áhugamál sín í ljós og hugsanir. Gott er að 

notast við nærumhverfið til að kynna börnum fyrir hinum ýmsu störfum í samfélaginu. Hægt 

er að fara t.d. í gönguferðir í næsta nágrenni og fá kynningar frá foreldrum barnanna um vinnu 

þeirra og tilgang. Dewey lagði áherslu á að það væri mikilvægt að skapa börnum 

uppeldisumhverfi sem örvi þau á virkan hátt og er hlutverk kennarans að leiða börnin í 

þekkingarleit í stað tilbúinnar lausnar (Bryndís Stefánsdóttir o.fl., 1994:9). 

 John Dewey lagði ríka áherslu á hlutverkaleikinn og mikilvægi hans fyrir nám ungra 

barna þar sem í hlutverkaleiknum fái börnin tækifæri til að endurskapa þekkingu sína í 
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samskiptum við önnur börn. John Dewey sá skólann fyrir sér sem lýðræðislegt samfélag þar 

sem einstaklingar úr öllum áttum læra að lifa saman og allir leggi sitt af mörkum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1997:31). 

 Kenningar John Dewey samræmast einkar vel grenndarkennslu þar sem hann telur 

snertingu barna við umhverfið afar mikilvægt og að börnin læri að vinna á lýðræðislegan hátt. 

Hann segir hlutverk kennara að ýta undir og örva börnin sjálf í þekkingarleit. 

 

 

3.4 Lev S. Vygotsky 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og kennari. Hann setti fram 

kenningu um vitþroska, svonefnd félagsleg hugsmíðahyggja, sem leggur áherslu á félagsleg 

tengsl og tungumál innan menningarlegs samhengis (Eggen og Kauchak, 2010:45). Vygotsky 

leggur áherslu á að mannleg greind eigi upphaf sitt að rekja í þjóðfélagi okkar og menningu. 

Vitsmunalegur ávinningur einstaklingsins á sér fyrst og fremst stað með gagnkvæmum 

áhrifum samskipta og í víxlverkun við félagslegt umhverfi. Það sem einstaklingurinn tileinkar 

sér einn og sér er ekki eins lærdómsríkt sé það gert í samskiptum við félagslega umhverfið 

(Eygló Björnsdóttir, 2003). 

 Beinir Vygotsky einkum sjónum að þroskamöguleikum barns og er ein þekktasta 

kenning hans um svæði mögulegs þroska (Zone of Proximal Development). Það er skilgreint 

sem svæðið á milli getu barns þegar það leysir verkefni með eða án hjálpar. Með þessu er átt 

við þegar barnið er á þeim stað að það getur leyst verkið að öllu jöfnu án hjálpar. Er þetta 

svæðið þar sem barnið getur framkvæmt eitthvað með ákveðnum stuðningi sem það getur 

ekki eða hefur ekki getað framkvæmt eitt og sjálft. Smám saman getur það svo sjálft og þá er 

að teygja sig aftur á svæði mögulegs þroska með stuðningi fullorðins eða eldra barns. 

Samkvæmt kenningunni skilar hvatning og leiðbeining árangri, það þróar getu barnsins og 

hæfileika. Með því að fá barnið til að vinna verkefni sem eru aðeins ofar en geta þess, 

verkefni sem barnið er farið að skilja og sýna áhuga á hefur það öðlast ákjósanlega 

þroskamöguleika. Í þessu ferli er mikilvægt að barnið sjálft sé virt og að samvinna þess og 

þess fullorðna sé út frá báðum. Líkja má þessari kenningu við „stillansabyggingu“ þar sem 

hinn fullorðni eða eldri börn styðja barnið áfram þar til það getur tekist á við verkefnið 

hjálparlaust. Til að barnið nái árangri þarf það að vera statt í félagslegu umhverfi sem það 

treystir og til staðar séu fyrirmyndir sem hafa yfirsýn yfir þær athafnir sem eiga sér stað 
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hverju sinni og grípa inn í ef þörf er á (Guðrún Bjarnardóttir, 1998:35). Gott er að hafa í huga 

fjögur atriði þegar hanna á námsumhverfi í anda félagslegrar hugsmíðahyggju: 

- Nám og þroski er félagslegt ferli sem á sér stað með samvinnu. 

- Hægt er að nota þroskasvæðið sem leiðarvísi við gerð námskráa og kennsluáætlana. 

- Nám á að eiga sér stað í merkingarbæru samhengi og á ekki að vera aðskilið frá því námi og þeirri 

þekkingu sem börn tileinka sér utan skólans. 

- Tengja á reynslu sem börnin öðlast utan skólans við þá reynslu sem þau öðlast í skólanum (Eygló 

Björnsdóttir, 2003). 

Áhrif menningar og samfélagslegs þáttar á skilning nemenda er afar mikilvægt atriði í 

kenningum Vygotsky og byrja þau áhrif strax við frumbernsku er börnin hafa samskipti við 

foreldra sína og fjölskyldu. Börn öðlast þennan skilning með móðurmálinu, eigin 

þjóðmenningu, vitsmunalegri þekkingu, kænsku og skilningi (Eygló Björnsdóttir, 2003). 

Glögglega má sjá að kenningar Vygotskys falla afar vel að grenndarkennslu þar sem mikil 

áhersla er lögð á menningar- og samfélagslega þætti. 

 

 

3.5 Loris Malaguzzi 

Loris Malaguzzi (1920-1994) var sálfræðingur og kennari. Hann frétti af því að alþýðumæður 

í bænum Reggio Emilia á Ítalíu hefðu ákveðið að taka sig saman og byggja leikskóla fyrir 

börnin árið 1945, sex dögum eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk. Heillaðist hann af krafti og 

bjartsýni kvennanna og ákvað að taka þátt í þessu ótrúlega ævintýri og var drifkraftur 

leikskólastarfsins þar allt til dauðadags (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:9).  

Lagði Loris Malaguzzi grunninn að hugmyndafræði uppeldisstarfsins í Reggio Emilia 

á Ítalíu og ljóð hans, Börn hafa hundrað mál, lýsa einkar vel hugmyndafræðinni:  

 Barn hefur hundrað mál 

 en frá því eru tekin níutíu og níu. 

 Skóli og menning 

 aðskilur höfuðið frá líkamanum. 

 Við neyðumst til að hugsa án líkama 

 og starfa án höfuðs. 

 Leikurinn og vinnan 

 veruleikinn og ímyndunaraflið 

 vísindin og hugarheimar 

 er gert að andstæðum (Sigrún M. Proppé, 1988:71). 
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Eins og fram kemur í ljóðinu er Malaguzzi þungorður um vestrænt skólakerfi og menningu 

sem hann segir leggja of mikla áherslu á orðin, en afneita líkama og tilfinningum (Sigrún M. 

Proppé, 1988:71). 

 Í leikskólum Reggio Emilia er talað um þrjá kennara; börnin, kennarana sjálfa og 

umhverfið. Umhverfið er þriðji kennarinn og með umhverfinu er bæði átt við umhverfi innan 

sem utan dyra og þann efnivið sem þar er að finna (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:17). 

Þegar unnið er í anda Reggio Emilia þarf þekking og nám að tengjast og vinna vel saman og 

er því talið afar mikilvægt að skólinn vinni í tengslum við samfélagið. Vinnur skólinn að því 

að skapa samfélag sem hefur not af virkni barna og getur nýtt sér hugrekki þeirra, jákvæðni og 

orku. Börn taka virkan þátt í að afla upplýsinga og túlka (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001: 23-

24). 

 Kenningar Loris Malaguzzi samræmast vel grenndarkennslu, eins og Guðrún Alda 

Harðardóttir ræðir í bók sinni Í leikskóla lífsins. Í Reggio Emilia er mikil áhersla lögð á að 

leikskólarnir efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001:19). Eins og fram hefur komið er umhverfið stór þáttur í hugmyndafræði 

Loris Malaguzzi þar sem það er skilgreint sem þriðji kennarinn og samræmist því 

tvímælalaust grenndarkennslu. 

 

 

3.6 Howard Gardner 

Howard Gardner fæddist 1943 í Scranton í Pennsilvaniufylki í Bandaríkjunum. Hann er 

prófessor í kennslufræðum við háskólann í Harvard Graduate School of Education og gegnir 

einnig stöðu sem aðjunkt í sálfræði við Harvard Háskólann. Hann er einnig yfirmaður 

Harvard Project Zero. Gardner hefur skrifað fjölda bóka og unnið til margra verðlauna og 

viðurkenninga fyrir störf sín (Gardner, 2010). 

 Fjölgreindarkenning Gardners byggist á að hin hefðbundna hugmynd manna um 

greind sem byggist á greindarprófum sé takmörkuð og sé lítið annað en mæling á rökhugsun 

nemenda og málþroska og að hver einstaklingur búi yfir fjölmörgum öðrum hæfileikum sem 

illa eða ekki er hægt að mæla á prófi. Skilgreining Gardners á hugtakinu greind er: 

- Hæfileiki til að leysa gátur og ráða fram úr vanda daglegs lífs. 

- Hæfileiki til að finna og skapa ráðgátur og þrautir. 

- Að geta lagt að mörkum afurð eða þjónustu sem er metin að verðleikum í a.m.k. einu 

menningarsamfélagi (Eygló Björnsdóttir, 2003). 
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Gardner heldur þannig fram að vestræn menning skilgreini hugtakið greind allt of þröngt. 

Hann efast um að rétt sé að ákvarða greind með því að taka einstaklinga úr eigin 

námsumhverfi til að leysa verkefni sem þeir hafa ekki fengist við áður og munu sennilega 

aldrei þurfa að fást við aftur (Eygló Björnsdóttir, 2003). 

 Gardner setti fram hugmyndir um að það væru til sjö grunngreindir en bætti fljótlega 

við þeirri áttundu og reifaði þann möguleika að sú níunda væri til. Fjölgreindir Gardners eru: 

Málgreind sem byggir á þeim hæfileika að hafa áhrif með orðum, bæði munnlegum og 

skriflegum. Rök- og stærðfræðigreind sem er sá hæfileiki að beita hugtökum og tölum á 

röklegan og árangursríkan hátt. Rýmisgreind sem byggir á þeim hæfileika að skynja hið 

sjónræna, rúmfræðilega umhverfi. Líkams- og hreyfigreind sem byggir á góðri færni í að nota 

líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar og geta tekist á við líkamlegar þrekraunir. 

Tónlistargreind byggir á að hafa næmni fyrir takti, tónhæð eða laglínu og tilbrigðum eða 

hljómblæ tónverks og hljóðheimsins í kringum okkur. Samskiptagreind er hæfileikinn til að 

greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og bregðast rétt við þeim. 

Sjálfsþekkingargreind felur í sér að hafa skýra sjálfsmynd og þekkingu á sjálfum sér, styrk og 

veikleikum og svo, síðast en ekki síst, umhverfisgreind sem felur í sér næmni fyrir fyrirbærum 

náttúrunnar og að skynja hið stóra samhengi manns og náttúru (Armstrong, 2001:13-15). 

 Þegar við lítum á greindirnar út frá grenndarkennslu er hægt að sameina allar þessar 

greindir grenndarkennslunni, þó glöggt megi sjá að tengslin við rýmisgreind-, og 

umhverfisgreind séu augljósastar. Eins og áður sagði gengur rýmisgreind út á að skynja rými 

og tengsl hluta í því og er því kjörið þegar farið er í vettvangsferðir að vinna að verkefnum 

sem auðga og efla þessa greind í víxlverkun við grenndarkennsluna. Umhverfisgreind gerir 

einstaklingum kleift að þekkja umhverfi sitt bæði náttúruna og hið manngerða (Hrund og 

Eygló, 2005). Einnig má nefna málgreindina þar sem málið er okkar aðal boðskiptatæki. 

Gardner fullyrðir að allir búi yfir hæfni til að þróa þessar greindir á nokkuð hátt getustig, fái 

einstaklingurinn örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi (Gardner, 2001:21).  

 

 

3.7 Samantekt 

Þegar þessar kenningar eru skoðaðar með hliðsjón af grenndarkennslu má glöggt sjá hvað 

grenndarkennsla hefur mikla þýðingu í leikskólastarfi. Í fyrstu má nefna frumkvöðlana Fröbel 

og Steiner sem lögðu áherslu á útikennslu og hvað náttúran skipti höfuðmáli í námi barna. Í 

kenningu John Dewey, með grenndarkennslu í huga, má sjá að samfélagið og umhverfið hafa 
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grundvallar þýðingu fyrir þarfir barnsins og að snerting við umhverfið skipti sköpum í að 

barnið læri að verða nýtur þjóðfélagsþegn á lýðræðislegan hátt. Kristallast þetta best í 

kenningu hans „learning by doing“ en þar má sjá að börnin læra ekki öðruvísi en að 

framkvæma og með því að leyfa börnunum t.d. að hugsa um gróðurinn erum við að kenna 

þeim að taka ábyrgð á umhverfi sínu. Þannig finna þau að þau eru þáttur í nærumhverfinu og 

að þau skipti máli sem er afar mikilvægt fyrir sjálfsvitundina. Lev S. Vygotsky leggur ríka 

áherslu á menningarlegt samhengi og að greind okkar eigi rætur í samspili þjóðfélags, 

menningar og samskipta; þessir þættir hafa gagnkvæm áhrif á samskipti og félagslegt 

umhverfi. Í hugmyndafræði Loris Malaguzzi er umhverfinu teflt fram sem „þriðja 

kennaranum“ og er þá átt við umhverfi og efnivið bæði innan sem utan dyra og þarf þetta allt 

að tengjast vel saman því að mikilvægt er að skólinn vinni í samvinnu við samfélagið og 

rannsóknahvöt og forvitni barnsins á að vera í fyrirrúmi. Fjölgreindarkenning Howard 

Gardner inniheldur átta greindarþætti og af þeim eru rýmisgreind, umhverfisgreind og 

málgreind sem tengjast hvað sterkast umhverfi okkar og hafa þar af leiðandi augljósa tengingu 

við mikilvægi grenndarkennslu. 

 Kenningar þessara fræðimanna skjóta traustum stoðum undir grenndarfæðina og falla 

vel að skipulagningu grenndarkennsluefnis í leikskólum, auk þess að hafa sýnt okkur fram á 

mikilvægi þess að börn kynnist náttúrunni á frjóan og skapandi hátt. Sýnir þetta okkur hvað 

grenndarkennsla hefur mikla þýðingu í námi leikskólabarna og munum við fjalla um þá þætti í 

næsta kafla. 
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4. Grenndarkennsla í leikskólum 

Í þessum kafla verður fjallað um grenndarkennslu í leikskólum ásamt því að fara yfir 

námssviðin eins og þau eru sett fram í aðalnámskrá leikskóla með það að markmiði að greina 

snertifleti. Grenndarkennsla er leið til þess að nálgast náttúruna og nýta þá möguleika sem þar 

eru fyrir hendi. Maðurinn lifir ekki einn með sjálfum sér heldur er sambýli hans og 

náttúrunnar meginviðfangsefni hins daglega lífs og er forsenda hans að lifa í sátt og samlyndi 

við náttúruna og hóflega nýtingu á auðlindum hennar (Bragi Guðmundsson, 2000:49). 

Samkvæmt Braga er markmið grenndarkennslu að gera nemendur læsa á sitt nánasta 

umhverfi, landfræðilegt, menningarlegt og náttúrufræðilegt. Þegar einstaklingurinn er orðinn 

læs á sitt nánasta umhverfi er hægt að fara að líta til fjarlægari landa og stranda (Bragi 

Guðmundsson, 2000:51). 

 Grenndarkennsluhugmyndafræðin er ekki ný af nálinni þar sem Guðmundur 

Finnbogason segir árið 1903 í bók sinni Lýðmenntun að lögð skuli áhersla á að menn þekki 

sitt nánasta umhverfi, það er þjóð sína og sitt. Að menn tileinki sér eðli landsins og 

ásigkomulag þess ásamt þeirri menningu sem við lifum í, byrji á því sem er okkur næst og 

víkki síðan sjóndeildarhringinn smátt og smátt (Guðmundur Finnbogason, 1993:84).  

 Með grenndarkennslu er verið að styrkja vitund barna og unglinga með því að ganga 

út frá hinu einstaka, því sem er okkur næst. Með því eflum við þekkingu, skilning og 

hugtakanotkun þeirra og á sama tíma gera þau færari um að takast á við stærri, fjarlægari og 

óhlutstæðari verkefni (Bragi Guðmundsson, 2000:35). Grenndarkennsla snýst að mörgu leyti 

um menningu og staðhætti einstakra byggðarlaga eða tiltekinna svæða, hún fer inn á marga og 

ólíka þætti sem allir endurspeglast í næsta nágrenni (Eygló Björnsdóttir, 2003). 

Grenndarkennsla er ekki skilgreind sem sérstakt námssvið í aðalnámskrá leikskóla en í 

markmiðum flestra námssviða má þó finna atriði sem tengjast grenndarkennslu og munum við 

gera grein fyrir þeim þáttum hér á eftir í hverju námssviði. 

 

 

4.1 Hreyfing 

Hreyfing er öllum mikilvæg og hafa börn ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað enda 

stuðlar öll hreyfing bæði að andlegri og líkamlegri vellíðan (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). 

Huga þarf að því að gefa börnum tækifæri á að hreyfa sig frjálst en jafnframt taka þátt í 

skipulagðri hreyfingu. Hreyfing og vellíðan hafa áhrif á samskipti barna við umhverfi sitt og 
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hvernig þau umgangast það sem og hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar 

aðstæður (Aðalnámskrá leikskóla-drög, 2010:10). 

 Ef við horfum til grenndarkennslu með hreyfingu í huga má sjá að vellíðan barns 

tengist sjálfsmynd þess. Til að barn hafi góða sjálfsmynd þarf sjálfsvitund barns að vera í lagi 

og þættir sem hafa áhrif á sjálfsvitund eru m.a. söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund. Einnig lærir barn að meta aðstæður í hreyfileikjum og leggja ber áherslu á 

að barnið læri ýmis stöðuhugtök, að átta sig á rými, fjarlægðum og áttum. Þar sem útivera og 

hreyfing eru samtengdir þættir má sjá að börn komast í snertingu við náttúruna og skynja sitt 

nánasta umhverfi þegar þau eru í útivist og utandyra geta börnin leyft sér ærslaleiki, hróp og 

köll (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19-20). 

 Allir leikskólar geta nýtt sér sitt nánasta umhverfi til hreyfingar sem stuðlar að 

grenndarkennslu. Hægt er að fara í vettvangsferðir um sitt nærumhverfi og læra að þekkja 

hvað í umhverfinu býr. Umhverfi hvers leikskóla býr yfir sögu sem gaman er fyrir börn að 

læra, bæði hvaðan þau koma og hvernig skólinn þeirra og umhverfið þróaðist. Að fara í 

gönguferðir um umhverfið stuðlar einnig að góðri hreyfingu sem öllum er mikilvæg. 

 

 

4.2 Málrækt 

Öll eigum við okkar tungumál sem er snar þáttur í menningu þjóða og þjóðarbrota enda er 

tungumálið mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Móðurmálið tengir fólk saman og eflir 

samkennd þess ásamt því að móðurmál okkar og bókmenntaarfur tengir saman fortíð og nútíð 

þjóðarinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Börn hafa þörf á að skiptast á hugmyndum og 

spurningum, ræða tilfinningar sínar og hugsanir. Nota þau margskonar aðferðir til að tjá sig 

og ná sambandi við aðra s.s. með hljóði, tónlist, látbragði, dans, leikrænni tjáningu, myndmáli 

og tungumáli. Læsi er mikilvægur þáttur samskipta og felur læsi í leikskóla í sér hæfni, 

þekkingu, leikni og viðhorf barna til að lesa í umhverfi sitt og nota tungumálið á fjölbreyttan 

hátt. Leikskólinn á að skapa aðstæður til að börnin fái að velta vöngum yfir eigin samfélagi og 

menningu, ásamt menningu annarra þjóða (Aðalnámskrá leikskóla-drög, 2010:9-10). 

 Ef við horfum á grenndarkennslu með málrækt í huga má sjá að barnabækur eru 

ómissandi þáttur í leikskólastarfi og þurfa þær að vera hluti af daglegu umhverfi barna. Lestur 

þjálfar barnið í að hlusta og ræða atburði og persónur sögunnar ásamt því að hjálpa því að 

skilja tilfinningar sínar og annarra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:21). Að lesa þjóðsögur og 

ævintýri fyrir börn, t.d. sögur sem eiga að hafa gerst í héraðinu þeirra, tengir þau við 
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nærumhverfið. Með þessu erum við að kenna þeim að þekkja hvaðan þau koma og hvað 

umhverfið felur í sér. Í tengslum við þetta er upplagt að fara í vettvangsferðir á bókasafnið þar 

sem ferðin er nýtt í að ræða um það sem á vegi barnanna verður, leggja inn hugtök ásamt því 

að kenna þeim að ganga um bókasafn og hvernig það er hluti af okkar samfélagi.  

 Barn fær frumreynslu sína af hugtökum í daglegu lífi og eru m.a. hugtök sem tengjast 

stað, stærð og tíma og eflir um leið orðaforða þeirra og skilning á þeim. Efla má 

hugtakaskilning barna  á ýmsu er lýtur að fjölda, magni, þyngd, hæð, lengd og breidd við 

margvísleg tækifæri eins og í vettvangsferðum, hreyfileikjum, byggingaleikjum og 

myndsköpun. Barnið gerir sér smám saman betur grein fyrir hugtökum og lærir orð yfir rými 

og rúmtak hluta og efna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:22). Megum við ekki gleyma að 

tungumálið tengist okkur allsstaðar og ef við hefðum ekki tungumálið gætum við ekki miðlað 

þeirri sögu og þekkingu sem býr í umhverfi okkar. 

 

 

4.3 Myndsköpun 

Myndsköpun er mikilvægur tjáningarmiðill barna og eiga börn auðvelt með að tjá tilfinningar 

sínar með sköpun enda sköpunarþörf barna mikil, þau teikna, mála og móta frjálst eftir sínum 

hugmyndum á sinn hátt. Hverjum leikskóla ber að sjá fyrir fjölbreyttum efnivið til 

myndsköpunar og leiðbeina börnum til sjálfstæðra vinnubragða enda þarf leikskólakennarinn 

að vera vel vakandi fyrir tækifærum umhverfisins sem geta orðið uppspretta að myndverkum 

barna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:22-23).  

 Ef við horfum á grenndarkennslu með myndsköpun í huga eflir skapandi myndmótun 

sjálfstraust barns og ber leikskólanum að sjá til þess að barnið komist í kynni við ýmis 

listaverk og listiðnað (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:22). Með því að fara með börn á 

listasýningar og listasöfn kynnum við þau fyrir því samfélagi sem þau búa í og endurspegla 

listasýningar oft sögu okkar og menningu sem kemur inn á söguvitund. Hægt er að nýta 

nærumhverfið sem uppsprettu allskonar myndsköpunar og vinna ákveðin verkefni eins og t.d. 

að týna jurtir og blóm. Þannig læra þau um það líf sem í umhverfi okkar býr ásamt því að 

skoða flugur, köngulær og annað sem á vegi okkar verður. Er tilvalið að kenna börnum litina, 

formin og með því að nýta okkur kosti umhverfisins eflum við sjálfsvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund á sama tíma.  
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4.4 Tónlist 

Áhersla er lögð á að börn fái tækifæri á að njóta tónlistar og iðka hana og eru helstu þættir 

tónlistariðkunar söngur, hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Tónlistaruppeldi 

leikskólabarna á að ýta undir næmi, hreyfingu og hrynjanda ásamt því að barn þroski með sér 

frumkvæði og frjálsa, skapandi tjáningu og túlkun á tónlist (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:24). 

Mikið er sungið í leikskólum og er því vel hægt að byggja á því í grenndarkennslunni 

með því að syngja með þeim þjóðlög, lög um náttúruna og umhverfið og þannig viðhalda 

okkar menningararfi. Umhverfi okkar er til þess fallið að hægt er styðjast við það til 

tónlistaruppeldis eins og að fara með þeim út í náttúruna og hlusta á þau hljóð sem náttúran 

gefur eins og fuglahljóð, vindinn, brimið, bílahljóð, gönguhljóð og öll þau hljóð sem 

umhverfið hefur upp á að bjóða. 

 Hægt er að nota margvíslega hljóðgjafa þegar kemur að tónlistaruppeldi barna og 

þurfa börn að hafa aðgang að mismunandi hljóðfærum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:25). 

Hægt er að vinna með hljóðfæri á ýmsa vegu eins og að lífga upp á ævintýri og sögur og 

einnig er hægt að kenna börnum sögu hljóðfæranna, hvernig þau þróuðust og hver voru fyrstu 

hljóðfæri okkar tíma. Með hljóðfærum erum við að kenna börnum ýmsa hluti eins og hlustun, 

takt, hrynjanda o.fl. 

 

 

4.5 Náttúra og umhverfi 

Börn þurfa að fá að upplifa náttúruna og fjölbreytileika hennar; komast í kynni við náttúruna 

og læra að njóta hennar. Opna þarf augu barna fyrir umhverfi og náttúru og vekja hjá þeim 

virðingu og ábyrgðarkennd gagnvart henni og öllu því sem í henni býr, s.s. lífríkinu. 

Leikskóla ber að upplýsa börnin um umhverfi og náttúru og efla þannig ábyrgðarkennd barna 

gagnvart þeim þáttum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). Börn byrja strax á að kanna og 

reyna að skilja umhverfi sitt á ýmsan hátt eins og t.d. að hlusta, bragða, handfjatla, rannsaka, 

bera saman og draga ályktanir. Börn læra í gagnvirkum samskiptum við umhverfi sitt og því 

þarf að byggja á þeirra reynslu af umhverfinu og skapa aðstæður fyrir nýja þekkingu 

(Aðalnámskrá leikskóla-drög, 2010:10). 

Hlutverk leikskólakennara á þessu sviði er m.a. að fara með börnin í ferðir um 

náttúruna þar sem börnin eru næm og taka eftir ýmsu í umhverfinu. Mikilvægt er því að efla 

þennan áhuga þeirra þar sem náttúran býður upp á fjölbreytileika og er oft uppspretta nýrra 
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hugmynda (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). Ber leikskólakennara að hlusta á börnin til að 

átta sig á því hvernig þau skilja hlutina og styðja þannig við nám barnanna með því að kynna 

þau fyrir nýjum efniviði og hugmyndum ásamt því að spyrja spurninga sem vekur börnin til 

umhugsunar. Einnig þarf leikskólakennarinn að vera þátttakandi í samræðum þeirra og 

rannsóknum og ýta undir forvitni, ígrundun og vangaveltur þeirra í leit að svörum með 

gagnrýnni hugsun og á sama tíma að efla virðingu þeirra fyrir umhverfi sínu (Aðalnámskrá 

leikskóla-drög, 2010:10-11). 

 Ef við horfum á námssviðið náttúra og umhverfi út frá grenndarkennslunni má sjá að 

sterk tenging er þar á milli. Samspil náttúru, umhverfis og mannsins hefur mikla þýðingu í 

grenndarkennslu þar sem námssviðið fer inn á umhverfisvitundina sem er undirstaða 

grenndarfræðinnar. Gefst leikskólanum kjörið tækifæri á að sinna sínu nánasta umhverfi með 

því að fá börnin til að aðstoða t.d. við að halda garðinum hreinum, gróðursetja og nota 

lífrænan úrgang til að búa til mold og þannig efla ábyrgðartilfinningu barna til umhverfis og 

náttúru.  

 

 

4.6 Menning og samfélag 

Leikskólar eru í mismunandi menningarlegu, atvinnulegu og félagslegu umhverfi og ber þeim 

að kynna börnum smám saman það samfélag sem þau búa í. Einnig búa börnin við 

mismunandi skilyrði, fjölskyldur eru ólíkar og eru börn jafnvel af ólíku bergi brotin svo taka 

þarf tillit til þess í starfi og skólanámskrárgerð. Efla þarf tilfinningu hvers barns fyrir því að 

það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27). Menning barna 

er stór þáttur í starfi leikskóla og þarf því að veita honum sérstaka athygli. 

 Umhverfi leikskólans er vel til þess fallið að efla grenndarvitund barna með t.d. 

gönguferðum og skoðunarferðum og auka þannig áhuga barnanna á umhverfi sínu og náttúru. 

Í ferðum sem þessum öðlast börnin meiri næmni fyrir vegalengdum og kynnast á sama tíma 

umhverfi sínu, samfélagi og menningu þess (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:28). Í öllum 

samfélögum er bæði skráðar og óskráðar reglur sem gott er að kynna fyrir börnunum, má þar 

nefna t.d. umferðarreglurnar, í þeim ferðum sem farnar eru með þeim. Með því að leggja 

áherslu á reglur samfélagsins stuðlum við að öryggi barnanna og réttum viðbrögðum við 

ólíkra aðstæður.  

Mikilvægt er að börn kynnist menningararfi okkar t.d. með þátttöku í þeim hátíðum og 

hefðum sem leikskólinn styðst töluvert við í skólastarfi sínu. Í mörgum leikskólum hafa 
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myndast hefðir í kringum jólahátíðina þar sem börn eru kynnt fyrir því hvernig jólin voru í 

„gamla daga“. Þegar gjafir eins og við þekkjum þær voru ekki gefnar heldur var algengt að 

börn fengju nýja flík. Hvernig jólatrén voru og jólasveinarnir komu ekki til byggða með 

glaðning í skó heldur til að hrella heimilisfólk. Hægt er að fara í heimsóknir með börnin í 

gömul hús og kynna þeim þannig lifnaðarhætti liðins tíma og ræða og sjá hvernig tímarnir 

hafa breyst og hefðirnar með. Fellur grenndarfræðin vel að menningu og samfélagi þar sem 

söguvitund snýst um fortíð, nútíð og framtíð. Með því að kynna börnum hvernig jólahald var 

og hvernig lifnaðarhættir fólks voru fyrr á tíð erum við að vekja athygli barnanna á því 

hvernig sumir hlutir hafi breyst en aðrir ekki. Gott dæmi t.d. þorramaturinn, að bera saman 

mat í gamla daga og nú á tímum. Fléttast grenndarvitund og umhverfisvitund vel að þessu 

námssviði þar sem vettvangsferðir í fyrirtæki og stofnanir auka tengsl barna við samfélagið.  

 

 

4.7 Samantekt 

Þegar námssviðin eru skoðuð með tilliti til grenndarkennslu má glöggt sjá hversu auðvelt er 

að flétta grenndarkennslu inn á þau öll. Þar sem grenndarkennsla er ekki eitt af skilgreindu 

námssviðunum, þó vissulega megi færa rök fyrir því að námssviðið náttúra og umhverfi 

styðjist við sömu hugmyndafræði, er það hlutverk okkar kennara að vera vel vakandi fyrir því 

að koma henni inn í daglegt starf skólanna. 

Hreyfing er mikilvægur þáttur í lífi okkar allra og veitir okkur ákveðna vellíðan og má 

sjá tækifæri til að setja þar inn starf með grenndarkennslu í huga eins og t.d. vettvangsferðir, 

leiki o.fl. Með því að fara í vettvangsferðir komast börnin í snertingu við náttúruna og 

umhverfi sitt, þau læra að umgangast það af meiri virðingu og eflir það ábyrgðarkennd þeirra. 

Tungumálið er okkar aðal boðskiptaleið, svo sjá má að málrækt er stór þáttur í að miðla 

þekkingu og sögu með bókum, söngvum, ljóðum o.fl. Að lesa fyrir börnin þjóðsögur og 

ævintýri um þeirra nánasta umhverfi og fara jafnvel með þau á þessar fornu slóðir gefur þeim 

meiri innsýn og tengingu inn á það sem áður var. Myndsköpun er einnig mikilvægur 

tjáningarmiðill og segja börnin oft sögu sína og það sem þau hafa upplifað með myndsköpun 

sinni. Með því að leyfa börnunum að setja fram t.d. upplifanir sínar af vettvangsferðum á 

myndrænan hátt fáum við betri innsýn í hugarheim barnsins og hvað það var sem þau 

upplifðu. Tónlist er einnig áhersluatriði leikskóla og í gegnum hana læra börnin ákveðin stef, 

hrynjanda og fleira sem við getum líka fundið í náttúrunni. Með því að fara með börnin í 

leiðangra, hvort sem það er innan eða utandyra, og hlusta eftir ákveðnum hljóðum í 
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umhverfinu þá bæði kennum við þeim takt, hrynjanda og hlustun. Börnin læra um leið hvað 

það er sem gerir okkar nærumhverfi sérstakt. Námssviðið náttúra og umhverfi skipar stóran 

sess í grenndarkennslu þar sem farið er inn á mikilvægi þess að börn kynnist náttúrunni, 

umhverfinu og fjölbreytileika þess. Börn læra fyrst af gagnvirkum samskiptum í umhverfi 

sínu og þarf þetta því að vera undirstaðan sem byggt er ofan á. Umhverfið okkar býður upp á 

endalausa möguleika til náms og þroska barna. Einnig skipar menning og samfélag stóran þátt 

í grenndarkennslunni þar sem við búum í fjölbreyttu menningarlegu samfélagi, komum frá 

ólíkum heimilum með mismunandi áherslur. Til þess að læra að bera virðingu fyrir 

náunganum, umhverfi okkar og því sem á vegi okkar verður þurfa börn að finna að þau eru 

hluti af samfélaginu og skipti máli. 

 Eftir að hafa kynnt okkur námssviðin bæði í Aðalnámskrá leikskóla 1999 og í drögum 

að nýrri Aðalnámskrá leikskóla 2010 urðum við fyrir vonbrigðum með fyrirhugaðar 

breytingar. Vakning hefur verið á því hvað grenndarkennsla er mikilvægur þáttur í námi og 

þroska barna og finnst okkur grenndarkennslunni því vera gefið of lítið vægi í nýrri námskrá. 

Okkur finnst uppsetning námssviða í Aðalnámskrá leikskóla 1999 mun aðgengilegri og 

skilgreinilegri þar sem farið er dýpra í hvert námssvið fyrir sig. Við höfum trú á því að með 

meiri vakningu og aukinni fræðslu í þjóðfélagi okkar yrði grenndarkennslu gert hærra undir 

höfði t.d. með því að koma betur að henni í námssviðinu náttúra og umhverfi. Ef við horfum 

út frá okkur sem nýjum starfsmönnum í leikskóla finnst okkur Aðalnámskrá leikskóla 1999 

gefa okkur meiri innsýn í hvað ætlast er til af okkur sem kennurum. 

 Þar sem við sjáum mikil tengsl grenndarkennslu inn í námskrár leikskóla munum við 

fara inn á afhverju grenndarkennsla ætti að vera kennd í leikskóla og hvaða hlutverk 

leikskólinn og kennarar gegna í því samhengi. 
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5. Af hverju grenndarkennsla? 

Margt bendir til þess að nokkur hluti barna upplifi náttúruna að stórum hluta út um glugga 

bifreiðar, úr bókum og náttúrulífsþáttum. Þetta getur leitt til þess að börnin verða fjarlægari 

náttúrunni og vaxa upp án nokkurrar beinnar tengingar við hana ásamt því að fara á mis við þá 

yndislegu tilfinningu og þroskandi reynslu sem náttúran hefur upp á að bjóða. Minni líkur eru 

á að börn virði og elski náttúruna í nánustu framtíð ef lítil tenging er til staðar við hana. Getur 

þetta orðið til þess að ákvarðanir þeirra síðar meir um nýtingu hennar verða fyrir neikvæðum 

áhrifum (Kristín Norðdahl, 2005). 

 Markmið grenndarkennslu er að efla og styrkja einstaklinga til þess að halda áfram 

dreifðri og öflugri búsetu vítt og dreift um land okkar og er ein af undirstöðum þess styrk 

sjálfsvitund. Með því að kynna heimabyggðina fyrir börnum erum við að efla sjálfsvitund 

þeirra og á sama tíma erum við að senda ákveðin skilaboð um okkar félagslega og 

menningarlega umhverfi. Með því er líklegra að börnin tengist umhverfi sínu sterkar og festi 

dýpri rætur í heimabyggð sinni (Bragi Guðmundsson, 2000:21-22). 

 Löngum hefur þótt hollt fyrir börn að vera úti, fá frískt loft, hreyfingu og vera í góðum 

tengslum við náttúruna. Með útiveru læra börnin ýmislegt um náttúruna s.s. um aðrar lífverur, 

hvaðan maturinn kemur og að lífsafkoma mannsins er háð náttúrunni (Kristín Norðdahl, 

2005). Eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla, er lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa háð 

náttúrunni og er því þekking okkar á náttúrunni og fyrirbærum hennar okkur lífsnauðsynleg. 

Börn þurfa að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar og komast í lifandi tengsl við hana 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). Börn sem þekkja náttúruna tengjast henni fremur og meiri 

líkur á að þau beri virðingu fyrir henni. Börn sem öðlast góða reynslu af náttúrulegu umhverfi 

meta gildi þess betur og er það forsenda þess að börn vilji vernda náttúruna seinna meir og séu 

tilbúin að leggja eitthvað á sig til að ganga vel um hana (Kristín Norðdahl, 2005).  

 Náttúruþekking er hið besta uppeldismeðal ef hún er kennd og höfð rétt um hönd þar 

sem hún hefur eflandi og fjörgandi áhrif á allt sálarlíf mannsins (Guðmundur Finnbogason, 

1994:87). Guðmundur Finnbogason segir í Lýðmenntun: 

Sá sem lærir að skilja náttúruna sem hann lifir og hrærist í, er ekki lengur útlendur og gestur á 

jörðinni, hann finnur lífið í hverju spori og lærir að elska það, og þá er hann best undir það 

búinn að taka þátt í stríði því er frá örófi alda hefur verið háð milli dauðans og lífsins 

(Guðmundur Finnbogason, 1994:89). 

 

Er aðalatriðið því að börn læri að athuga sjálf hvað það er sem þau sjá í náttúrunni og fái 

lifandi áhuga á því, er því best að velja þær hliðar náttúrunnar sem við höfum og fáumst við 
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alla daga (Guðmundur Finnbogason, 1994:89). Með grenndarnámi sjá börnin umhverfið sitt í 

betra samhengi og tengjast þar af leiðandi umhverfi sínu og náttúru sterkari böndum.  

Einnig hafa margir áhyggjur af hreyfingu barna nú á dögum þar sem hreyfingin virðist 

oft vera af skornum skammti og geta afleiðingarnar leitt til allskyns heilsufarslegra vandamála 

síðar á ævinni. Með því að fara reglulegar ferðir með börnin út í náttúruna erum við að ýta 

undir fjölbreytta hreyfingu sem getur bætt bæði líðan þeirra og heilsu ásamt því að spara 

almannafé ef til lengri tíma er litið. Náttúrulegt umhverfi þar sem börnin geta leikið sér 

óhindrað hefur jákvæð áhrif á nám, líðan og þroska þeirra (Kristín Norðdahl, 2005). 

 

 

5.1 Hlutverk leikskólans 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla að áherslur í skólanámskrám þurfi að vera í nánum 

tengslum við reynslu barnanna, áhuga þeirra, daglegt líf og nánasta umhverfi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:34). Skólanámskrá veitir því leikskólum gott tækifæri til að skilgreina það 

starf sem fram fer með áherslur grenndarkennslu í huga (Eygló Björnsdóttir, 2003 ). 

Svokölluð þroskaleikföng veita iðulega einangraða skynjun þó að sjálfsögðu hafi þau 

eitthvað þjálfunargildi, en ekkert kemur í staðinn fyrir reynslu barna af samfélaginu, sambúð 

þeirra við menn eða margþætta upplifun af náttúrunni.  Eitt af hlutverkum leikskólans er að 

skapa börnum lærdómsríkt og örvandi umhverfi og er þá átt við bæði innan og utan veggja 

hans. Leikskólinn getur skapað þetta umhverfi utandyra með því að fara t.d. með börnin í 

vettvangsferðir út í náttúruna eða samfélagið eftir aldri þeirra og þroska. Þegar farið er með 

börnin t.d. niður á höfn upplifa þau ekki aðeins með sjón sinni og heyrn heldur skynja þau 

einnig og öðlast dýpri skynjun og skyntúlkun. Sú margþætta skynreynsla sem börn upplifa í 

vettvangsferðum festist í huga þeirra og geymist í minningum þeirra og reynist þeim mikill 

reynsluforði. Þessi fjársjóður upplifana og minninga geta börnin síðan unnið úr seinna meir og 

hafa þá kost á að velja sér það sem skiptir þau mestu máli og endurspeglað það hvert og eitt á 

sinn hátt (Valborg Sigurðardóttir, 1989:110-111). 

 Leikurinn er hið eðlilega tjáningarform barnanna og endurspeglar hann reynsluheim 

þeirra, þá menningu og samfélag sem þau búa í. Hornsteinn leikskólastarfsins er því leikurinn 

og sú námsaðferð sem leikskólinn byggir allt sitt starf á (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11). Í 

leik lærir barnið hluti sem enginn getur kennt því og með leiknum er hægt að vinna með 

nánasta umhverfi barnanna ásamt því að auka virðingu, væntumþykju og þekkingu á því 

(Bragi Guðmundsson, 2000:58). 
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Leikskólar eiga að fræða börnin um náttúruna, umhverfið og hvernig hægt er vernda 

það. Hægt er að fara margvíslegar leiðir í þessum efnum og má þar nefna fræðslu um dýr, 

plöntur, veðurfar, árstíðir, ræktun ásamt umgengni um náttúruna og fleira. Mælst er til þess að 

farið sé með börnin í náttúruskoðunarferðir þar sem þeim eru gefin tækifæri á að skoða ýmis 

fyrirbrigði í náttúrunni ásamt því að þau geti gert tilraunir og leitað svara við spurningum 

sínum sem vakna í slíkum ferðum. Leikskólum ber einnig að nýta sér þau menningarlegu, 

atvinnulegu og félagslegu tækifæri  sem umhverfi þeirra hefur upp á að bjóða. Börnin öðlast 

snemma áhuga á umhverfi sínu og því sem þar fer fram og ber að nota þennan áhuga og víkka 

áhugasvið þeirra t.d. með skoðunarferðum um nágrenni leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:26-28). 

 Vettvangsferðir geta þjónað ýmsum tilgangi, s.s. til að örva áhuga eða auka þekkingu á 

einhverju tilteknu efni eða verið til tilbreytingar og skemmtunar sem vissulega er líka góð 

ástæða. Kennarar þurfa að hafa í huga að börn sem eru að byrja í leikskóla þurfa góðan tíma 

til að aðlagast umhverfinu og ættu því ferðir tveggja til þriggja ára barna að snúast um að 

kynna aðeins nánasta umhverfi leikskólans fyrir þeim í fyrstu og fara síðan í lengri ferðir 

þegar þau eru orðin öruggari með sig og farin að ná betri fótfestu. Heppilegra er að fara í 

lengri ferðir með eldri börn sem eru orðin öruggari og tilbúin að ganga á vit nýrra ævintýra. 

Eldri börnin hafa öðlast aldur og þroska til að skoða, tala, hugsa og nýta sér lífsreynsluna á 

margvíslegan hátt (Hrefna Hjálmarsdóttir, 2000:375).  

 

 

5.2 Hlutverk leikskólakennara 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennara beri að fara með börnin í 

náttúruskoðunarferðir enda börn næm og taka vel eftir hinu smá í umhverfinu og þann áhuga 

ber að nýta. Náttúran hefur upp á margt að bjóða og er óendanleg uppspretta nýrra hugmynda, 

leikja, viðfangsefna og athugana (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26).  

Lögð er áhersla á að kennarinn noti sjálfan sig sem uppsprettu verkefna og hrífi börnin 

með sér ásamt því að hann sé skapandi og nýti hæfileika sína til að auðga skólastarfið. 

Kennarinn á að fylgjast með börnunum og fara inn í leikinn þeim til stuðnings, hvetja þau 

áfram og vera tilbúinn að leiðbeina þeim á þann hátt sem hæfir hverjum og einum (Anna 

Bryndís Skúladóttir, 2008:6). Hlutverk kennarans er því að vera til staðar, styðja við leikinn, 

ásamt því að vekja athygli barnanna á því stórkostlega sem náttúran og umhverfið hefur upp á 

að bjóða (Kristín Norðdahl, 2005).  
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Í vettvangsferðum er hlutverk leikskólakennara tvíþætt, að vera virkur þátttakandi án 

þess þó að vera stjórnandi, ásamt því að geta tekið þátt og virt sjálfssprottinn leik barnanna og 

hafa gaman af  því sem verið er að gera. Leikskólakennari þarf að vera opinn fyrir hinu stóra 

og smáa í umhverfinu sem getur vakið gleði hjá börnunum. Hugmyndir barnanna geta 

stundum verið aðrar en leikskólakennarans og þarf hann því að geta farið samkomulagsleiðina 

við hópinn og boðið upp á val. Ef hugmyndir barnanna eru margar og mismunandi er hægt að 

efna til kosninga eftir að hafa hlustað á þær allar. Með þessu fá raddir allra barnanna að 

heyrast og börnin fá þau skilaboð að þeirra hugmyndir eru jafnar öðrum hugmyndum innan 

hópsins ásamt því að þau þjálfast í samvinnu og læra að sýna hvort öðru gagnkvæma virðingu 

(Tjarnarsel, 2002:12-13). 

Þegar haldið er af stað í vettvangsferð með börnum ber að huga að ýmsum hlutum. 

Leikskólakennarinn þarf að undirbúa vettvangsferðina vel og þarf að setja sér markmið og 

áætlun og fer það eftir aldri barnanna, fjölda þeirra, getu og þörfum. Einnig þarf hann að vera 

búinn að lesa sér til um svæðið sem skoða skal og hvað það hefur upp á að bjóða til 

rannsókna, leikja, skoðunar og hreyfingar. Mikilvægt er að leikskólakennarinn sé búinn að 

huga að því hvort einhverjar hættur eru á leiðinni sem varast þarf eða á áfangastað. Það þarf 

að gera áætlun þar sem sett eru fram skýr markmið með ferðinni og ákveðið t.d. hvert skal 

haldið, hvernig á að komast á leiðarenda og hvað skal haft með í ferðina. Gott er að hafa 

meðferðis bakpoka sem inniheldur hluti sem geta komið að notum í ferðinni og má þar nefna 

nesti, drykki, poka fyrir rusl, stækkunargler, teiknipappír, liti, skæri, skóflu, vasaljós og fleira, 

ákvarðast þessir hlutir eftir því hvert skal haldið og af árstíma (Tjarnarsel, 2002:13). 

 

 

5.3 Samantekt 

Eins og fram hefur komið hefur náttúran og okkar nánasta umhverfi mikilvægt gildi á ýmsum 

sviðum leikskólauppeldis. Með því að kynna nánasta umhverfi fyrir börnunum erum við að 

efla stolt þeirra og stuðla að því að þau tengist umhverfi sínu á jákvæðan hátt. Þá eru einnig 

meiri líkur á að þau eigi eftir að ganga betur um sína heimahaga sem leiðir til betri umgengni 

við náttúru ásamt því að saga náttúrunnar verður varðveitt.  

 Börn á leikskólaaldri læra mest í leik og eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla er 

leikurinn hornsteinn alls leikskólastarfs (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11). Náttúran býður 

upp á endalausa uppsprettu og tækifæra til leikja hvort sem það eru frjálsir eða stýrðir leikir. 
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Börn læra einnig að umgangast náttúruna af virðingu og finna að þau eru hluti af nánasta 

umhverfi sínu ásamt því að hreyfa sig óheft í misjöfnum kringumstæðum. 

 Eins og fram hefur komið hér að framan ber leikskólanum að nýta sér nánasta 

umhverfi sitt og það sem það hefur upp á að bjóða. Börn öðlast snemma áhuga á því sem fyrir 

augu þeirra ber og er því áríðandi að grípa þann áhuga og efla með ýmsu móti eins og t.d. 

væri tilvalið að fara í ýmsar vettvangsferðir, fjölbreytta náttúruskoðun og fleira. Hlutverk 

kennarans er því að styðja við leik barnanna og vera þeim innan handar án of mikilla afskipta. 

Með þessu er átt við börnunum sé leyft að njóta sín án þess að kennarinn sé of afskiptasamur, 

sem sagt meiri leiðbeinandi en stjórnandi. 

 Í næsta kafla munum við koma með tillögur að þemaverkefnum í grenndarkennslu 

fyrir leikskóla, ásamt því að setja upp hugmyndir að hópastarfstímum sem hægt er að vinna 

innan þemaverkefnisins. 
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6. Tillögur að þemavinnu í grenndarkennslu fyrir leikskóla 

Með þessum kafla langar okkur að setja fram tillögur að þemaverkefnum sem hægt er að 

vinna með börnum á öllum aldri þegar hugað er að grenndarkennslu. Þegar grenndarkennsla 

er skoðuð skiptir sjálfsvitund miklu máli og er því gott að byrja með yngstu börnin að læra 

um þau sjálf, hver erum við og hvaðan komum við. Þegar börnin hafa lært að þekkja sjálfan 

sig betur er hægt að leiða þau lengra út í umhverfið og þannig fara hægt og rólega út fyrir 

bæjarmörkin og jafnvel eitthvað lengra í tíma og rúmi. 

 Nauðsynlegt er að hafa í huga í öllum þemaverkefnunum sem lögð eru fram hér að 

neðan að ávallt þarf að meta tvo þætti: Hafa börnin gaman af verkefninu og hefur leikgleðin 

fengið að njóta sín? Hefur kennarinn náð að gera verkefnið merkingarbært, náð að fanga 

athygli barnanna og fylgja áhuga þeirra eftir? 

 

 

6.1 Ég sjálf/ur 

Þemaverkefni um okkur sjálf er hugsað fyrir aldurinn 2-3 ára þar sem börnin læra að þekkja 

sjálf sig og fjölskyldu. Á þessum aldri fá börnin aukinn áhuga á sjálfum sér og líkama og eru 

stöðugt að efla sjálfskennd sína. Verkefni þetta er hugsað yfir eina önn sem er hentugur tími 

fyrir börn á þessum aldri þar sem þau eru yfirleitt að hefja sína leikskólagöngu og þurfa sífellt 

á endurtekningunni að halda og hafa oft minna úthald.  

 

Markmið: 

Að börnin: 

- Þekki sjálf sig og fjölskyldu sína. 

- Læri á líkamann sinn og þekki algengustu líkamshluti. 

- Efli sjálfsvitund. 

 

Undirbúningur: 

- Fá foreldra til að gera myndaalbúm sem inniheldur myndir af börnunum ásamt 

foreldrum, systkinum, gæludýrum og þeim allra nánustu. 
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- Finna bækur sem henta til lestrar um líkamann. 

- Finna lög sem henta verkefninu. 

 

Framkvæmd: 

- Lesa bækur og vera með umræður sem fjalla um okkur sjálf, líkama okkar og 

fjölskylduna, spyrja þau út úr og sjá hvað þau kunna og hvernig má vinna áfram með 

ákveðna þætti. Umræður á borð við með hverju sjáum við eða heyrum og þannig fá 

þau til að átta sig á helstu skynfærum sínum. 

- Fara með þeim yfir albúmin sín og fá þau til tala um fjölskyldu sína og þannig tengja 

hana við þau sjálf.  

- Syngja með þeim lög og fara með þulur sem tengjast líkamanum eins og t.d. „höfuð 

herðar hné og tær“ og „einn litlir, tveir litlir, þrír litlir fingur“. 

- Fá börnin til að teikna myndir af þeim sjálfum fyrri önnina og af fjölskyldu sinni 

seinni önnina. 

- Gott er að byggja á hlutverkaleiknum þar sem börnin fá að tjá tilfinningar sínar, 

skoðanir og setja sig í spor annarra. 

 

Úrvinnsla: 

- Umræður um okkur sjálf: Með hverju heyrum við? Með hverju sjáum við? Hvar eru 

tærnar okkar? Á hverju göngum við? Og svo má lengi telja.   

- Ræða hvernig við erum ólík og að við erum ekki öll eins. 

- Skoða bækurnar og sjá hvað þau geta sagt okkur um sig sjálf og hvort þau hafi lært 

eitthvað meira.  

- Gaman er að bjóða í foreldrakaffi eftir þemaverkefnið og leyfa börnunum að sýna 

foreldrum sínum og öðrum aðstandendum hvað þau hafa gert og lært í 

þemaverkefninu. 

 

Mat: 

Skoðum hvaða lög, þulur börnin hafa lært og hvaða líkamshluta börnin þekkja. Þekkja þau 

nöfn foreldra sinna og eru þau farin að átta sig á fjölskyldutengslum eins og systkini eða 

frændsystkini. Skoða þau bækur um líkamann, hafa þau meiri áhuga á því hver þau eru?  



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Grenndarkennsla 

32 
 

6.1.1 Hugmyndir að hópastarfstímum 

Lesa bókina „Börnin búa sig vel“ 

Fylgigögn: Bókin „börnin búa sig vel“ 

Aldur: 2-3 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en kennari les bókina eiga allir að kynna sig með nafni. 

- Kennari les bókina á lifandi og skemmtilegan hátt. 

- Eftir hverja opnu fá börnin tækifæri á að rétta upp hönd og spyrja spurninga sem leiða 

til áframhaldandi umræðna. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist sjálfum sér og fái tilfinningu fyrir því hvernig maður búi sig í ólíku 

veðurfari og aðstæðum. 

- Efli málþroska. 

- Auki úthald. 

- Efli sjálfsvitund. 

 

Hvað lærist: 

Í þessum hópastarfstíma kynnast börnin sjálfum sér betur ásamt því fá þau tilfinningu fyrir 

hvernig gott er að búa sig í mismunandi veðráttu og aðstæðum. Með þessu eflist í leiðinni 

sjálfsvitund þeirra auk þess sem þau efla málþroska sinn þar sem þau eru fengin til að ræða 

um hverja opnu. Þau læra að hlusta og einbeita sér að því sem er verið að lesa ásamt því að 

taka þátt í umræðum. Gera má því skóna að þau læri líka eitthvað um mannlega samskipti og 
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jafnvel vináttu, það er með því að leiðast. Einnig læra þau almenna kurteisi/mannasiði með 

því að heilsa í upphafi og kveðjast í lokin.   

 

Syngja með þeim lög um líkamann 

Fylgigögn: Karfa með lögum í, nöfn á lögum eru sett á miða sem settir 

eru ofan í körfu sem hægt er að draga úr. 

Aldur: 2-3 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en hafist er handa við að velja lögin byrja allir á að kynna sig með nafni. 

- Eitt barnið dregur lag upp úr körfunni. 

- Lagið sem verður fyrir valinu eru sungið ásamt hreyfingum. 

- Börnin draga svo lög til skiptis uns öll börnin hafa fengið að draga einu sinni. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist sjálfum sér og læri að þekkja helstu líkamshluti. 

- Efli málþroska. 

- Efli sjálfsvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eflir sjálfsvitund barnanna þar sem þau syngja lög um líkamann og hvað 

hann gerir, þannig læra þau betur inn á sjálf sig og læra hvað skynfæri okkar gera. Auk þess 

eflist málþroski barnanna þar sem þau syngja fjölbreytt lög ásamt því þjálfast börnin í 

þolinmæði þar sem þau þurfa að bíða uns röðin komi að þeim að draga. Einnig læra þau 

almenna kurteisi/mannasiði með því að heilsa í upphafi og kveðjast í lokin.   
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6.2 Heimilið mitt 

Þemaverkefni um heimilið okkar er hugsað fyrir aldurinn 3-4 ára þar sem börnin læra að 

þekkja hvar þau eiga heima og að við búum í mismunandi húsum af öllum stærðum og 

gerðum. Hugsað er að þetta verkefni nái yfir eina önn, það er að segja t.d. fyrir áramót. 

 

Markmið: 

Að börnin: 

- Þekki hvar þau búa. 

- Viti hvað heimili er. 

- Efli sjálfsvitund , grenndarvitund, umhverfisvitund og söguvitund. 

 

Undirbúningur: 

- Finna út hvar öll börnin í hópnum eiga heima og hvernig best er að fara í 

vettvangsferðir þangað.  

- Gera götukort. 

 

Framkvæmd: 

- Umræður um heimili, hvað er heimili og að heimili geta verið mismunandi að gerð 

stærð og lögun. 

- Fara með börnin í vettvangsferðir að heimili allra barnanna í hópnum, taka myndir af 

þeim og setja myndirnar inn á götukortið, á þá götu sem barnið býr við. 

- Teikna myndir af húsunum sínum sem þau setja svo við götukortið. 

- Teikna myndir af sjálfum sér og fjölskyldu við húsið sitt. 

 

Úrvinnsla: 

- Umræður um heimilið, hvað er heimili?  

- Ræða hvernig heimili geta verið ólík. 

- Sjáanlegt götukort þar sem börnin munu setja ljósmyndir af sér við sína götu. 
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- Teikningar af húsum þeirra, sjálfum þeim og fjölskyldu. 

- Foreldrakaffi þar sem börnin sýna foreldrum sínum hvað þau hafa verið að vinna af og 

lært um heimili sín. 

 

Mat: 

Gera veftré, tré sem börnin vinna út frá orðinu heimili, þar fáum við að heyra hvað börnin vita 

um heimili og getum unnið markvisst út frá því. Einnig hvort börnin vita hvar þau eiga heima 

og hvernig fjölskyldan þeirra er s.s. eiga þau systkini, búa þau með mömmu og pabba o.s.frv. 

Sýna þau heimili sínu meiri áhuga og eru einhverjar umræður um það. 

 

 

6.2.1 Hugmyndir að hópastarfstímum 

Vettvangsferðir að heimilum barnanna 

Fylgigögn: Myndavél 

Aldur: 3-4 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en lagt er af stað mun kennarinn undirbúa börnin fyrir vettvangsferðina og minna 

þau á hvernig við högum okkur í umferðinni. 

- Gengið að húsi eins barns. 

- Í vettvangsferðinni er kennari opin fyrir því umhverfi sem á vegi þeirra verður ásamt 

því að minna á umferðarreglurnar. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 
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Markmið: 

- Að þau kynnist heimilum sínum og nánasta umhverfi. 

- Læri umferðarreglurnar. 

- Efli málþroska. 

- Efli hreyfiþroska og auka úthald. 

- Efli sjálfsvitund, grenndarvitund, umhverfisvitund og söguvitund. 

 

Hvað lærist: 

Með þessum hópastarfstíma er verið að kynna börnin fyrir heimili sínu og nánasta umhverfi, 

efla þar með sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. Einnig læra þau að 

þekkja hvar þau búa ásamt því að fara eftir reglum. Málþroski eykst við að ræða um það sem 

á vegi þeirra verður ásamt því að hreyfiþroski og úthald eykst við góða göngu.  

 

Teikna húsið sitt 

Fylgigögn: Blað og litir 

Aldur: 3-4 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Umræður um vettvangsferðirnar þar sem þau fóru að sínu heimili. 

- Eftir umræður eru börnin beðin um að teikna og lita húsið sitt. 

- Þegar þau hafa lokið við teikninguna setja þau myndina við götukortið og tengja 

myndina inn á sína götu. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 
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Markmið: 

- Að þau kynnist heimilum sínum betur. 

- Efli minni. 

- Þjálfi fínhreyfingar. 

- Efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eflir minni barnanna þar sem umræður um vettvangsferðir sem hafa verið 

farnar að heimilum eru rifjaðar upp og börnin þurfa að muna hvernig húsið þeirra er. Einnig er 

verið að vinna með fínhreyfingar barnanna ásamt því að efla grenndarvitund þeirra með því 

að tengja það sem er í umhverfinu inn á leikskólann. Sjálfsvitund þeirra eflist með því að þau 

læra hver þau eru og hvernig þau búa ásamt því að söguvitund þeirra og umhverfisvitund 

styrkist. 

 

 

6.3 Leikskólinn minn 

Þemaverkefni um leikskólann okkar er hugsað fyrir aldurinn 3-4 ára þar sem börnin læra að 

þekkja leikskólann sinn og hans nánasta umhverfi. Hugsað er að þetta verkefni nái yfir eina 

önn. 

 

Markmið: 

Að börnin: 

- Þekki leikskólann sinn. 

- Þekki nánasta umhverfi leikskólans síns. 

- Efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Undirbúningur: 

- Finna mynd af leikskólanum og afhverju leikskólinn heitir því nafni sem hann ber. 
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- Finna þjóðsögur í grennd við leikskólann sem við ætlum að vinna með. 

- Skoða nánasta umhverfi og finna staði sem eru merkilegir og gaman að kynna börnin 

fyrir. 

- Skoða hvaða náttúru leikskólinn hefur upp á að bjóða, stendur hann við garð, er 

gróðursælt í kringum hann, stendur hann við kletta, við fjöru o.s.frv. 

 

Framkvæmd: 

- Kynna þau fyrir leikskólanum sínum, sögu hans og afhverju hann ber það nafn sem 

hann ber. 

- Fara með þau í vettvangsferðir í næsta nágrenni og segja þeim þjóðsögur og aðrar 

sögur sem tilheyra umhverfi skólans. 

- Kynna þau fyrir náttúrunni sem er í næsta nágrenni t.d. ef mikill gróður er að fræða 

þau um helstu heiti trjáa, blóma o.s.frv. Ef það eru klettar eða hólar, bera þau einhver 

nöfn og afhverju. 

- Segja þeim þjóðsögur um nánasta umhverfi leikskólans. 

- Teikna leikskólann sinn og næsta umhverfi. 

 

Úrvinnsla: 

- Gera teikningu af leikskólanum og nánasta umhverfi. 

- Veftré þar sem þau setja inn það sem þau þekkja. 

- Foreldrakaffi þar sem börnin sýna foreldrum sínum hvað þau hafa lært og unnið að við 

leikskólann sinn. 

 

Mat: 

Farið er yfir veftré barnanna sem þau gera í upphafi þemaverkefnis og séð hvort börnin geti 

bætt einhverju við og hvað þau hafa lært um leikskólann sinn. Eru þau áhugasamari um það 

sem er í þeirra nánasta umhverfi og hefur verkefnið skilað sér til þeirra, segja þau frá heima? 

Ræða þau um þetta í leikskólanum? 
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6.3.1 Hugmyndir að hópastarfstímum 

Kynning á leikskólanum 

Fylgigögn: Punktar um sögu skólans og afhverju skólinn ber nafnið 

sitt. Blað og penni. 

Aldur: 3-4 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Börnin kynna sig með nafni. 

- Kennari sýnir börnunum mynd af leikskólanum og segir börnunum frá leikskólanum, 

afhverju heitir leikskólinn þessu nafni og segir svona í grófum dráttum frá honum. 

- Kennarinn spyr börnin um leikskólann og hefur opnar umræður þar um. 

- Eftir umræður gerir kennarinn veftré með börnunum um það sem þau þekkja um 

leikskólann og  umhverfis hann. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist leikskólanum sínum. 

- Að efla sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eykur sjálfsvitund barna ásamt því að söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund styrkist með því að skoða og kynnast leikskólanum sínum og nánasta 

umhverfi. Auk þess þjálfast minni barnanna með því að gera veftré af því sem þau þekkja 

umhverfis leikskólann.   
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Könnunarferð um nánasta umhverfi leikskólans 

Fylgigögn: Myndavél, stílabók, og penni. 

Aldur: 3-4 ára 

Fjöldi: 5-6 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en lagt er af stað mun kennarinn undirbúa börnin fyrir könnunarferðina, minna 

þau á hvernig maður ber sig að í svona könnunarferð og að þau eigi að kanna og skoða 

allt sem þau sjá og finnst forvitnilegt. 

- Kennarinn fer með þau ákveðinn hring í kringum leikskólann og leyfir börnunum 

svolítið að kanna og skoða sjálf. 

- Kennarinn tekur myndir og skrifar niður allt sem börnin eru að skoða og hafa áhuga á. 

- Kennarinn segir börnunum einnig frá ef um merka staði eru á svæðinu, hvað blómin 

heita, klettarnir og fleira. Reynir að uppfræða þau svolítið í þessum könnunarleiðangri. 

- Þegar heim er komið eru umræður um hvað börnin sáu, áhugi þeirra skoðaður og svo 

unnið út frá áhuga þeirra. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist nánasta umhverfi leikskólans. 

- Læri að umgangast náttúruna. 

- Efli sjálfsvitund, umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eflir umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund barnanna þar sem 

þau eru að skoða sitt nánasta umhverfi og hvað það hefur upp á að bjóða. Einnig læra þau að 

umgangast náttúruna og hvernig maður ber sig að í ákveðnum aðstæðum. Sjálfsvitund þeirra 

eykst. 
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6.4 Bærinn minn 

Þemaverkefni um bæinn okkar er hugsað fyrir aldurinn 4-5 ára þar sem börnin kynnist bænum 

sínum, nánasta umhverfi og hvað bærinn hefur upp á að bjóða. Hugsað er að þetta verkefni 

nái yfir eina önn. 

 

Markmið: 

Að börnin: 

- Kynnist bænum sínum og hans nánasta umhverfi. 

- Að börnin kynnist því sem bærinn hefur upp á að bjóða. 

- Efli samstarf milli stofnana og leikskóla. 

- Efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Undirbúningur: 

- Finna sögu og kort af bænum. 

- Hafa samband við þær stofnanir sem við munum eiga samskipti við. 

- Skoða hvernig best er að fara í heimsóknir í þær stofnanir. 

- Skoða nánasta umhverfi og finna staði, þjóðsögur, ljóð, sögur og söngva sem gaman er 

að kynna börnin fyrir. 

 

Framkvæmd: 

- Kynna þau fyrir bænum sínum, sögu hans og sérkennum. 

- Fara með þau í vettvangsferðir í stofnanir bæjarins og kynna þau fyrir þeirri starfssemi 

sem þar er í boði eins og t.d. bókasafnið, slökkvistöðin, lögreglustöðin, tónlistarskóli, 

félag eldriborgara og söfn ef eru á staðnum. 

- Lesa þjóðsögur, ljóð, sögur og syngja söngva sem tengjast bænum og jafnvel fara með 

þau á viðkomandi staði. 

- Samhliða vettvangsferðunum er upplagt að kynna þau fyrir náttúrunni í næsta 

nágrenni. 

- Gera götukort þar sem við merkjum stofnanirnar inn. 
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Úrvinnsla: 

- Götukort þar sem stofnanirnar eru merktar inn eftir hverja vettvangsferð. 

- Veftré þar sem þau setja inn það sem þau þekkja. 

- Umræður um það sem þau hafa upplifað á hverjum stað. 

- Teikningar barnanna af því sem þau upplifa. 

- Foreldrakaffi þar sem börnin kynna foreldrum sínum helstu stofnanir bæjarins og hvað 

þær hafa upp á að bjóða. 

 

Mat: 

Farið er yfir veftré barnanna sem þau gera í upphafi þemaverkefnis og séð hvort börnin geti 

bætt einhverju við og hvað þau hafa lært um bæinn sinn. Eru þau áhugasamari um það sem er 

í þeirra nánasta umhverfi og hefur verkefnið skilað sér til þeirra, segja frá heima? Ræða þau 

um þetta í leikskólanum?  

 

 

6.4.1 Hugmyndir að hópastarfstímum 

Veftré í upphafi þemaverkefnis 

Fylgigögn: Blað og penni. 

Aldur: 4-5 ára 

Fjöldi: 7-8 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Börnin kynna sig með nafni. 

- Kennari spyr börnin hvað þau vita um bæinn sinn og skráir inn á veftré. 

- Kennarinn heldur uppi opnum umræðum um bæinn og gott er að hafa í huga að þetta á 

að vera þekking barnanna ekki kennarans. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 
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Markmið: 

- Að fá fram það sem börnin vita um bæinn sinn í upphafi þemaverkefnis. 

- Að efla sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Hvað lærist: 

Með þessum hópastarfstíma erum við að leita eftir þekkingu barnanna um bæinn sinn áður en 

haldið er af stað í þemaverkefni. Söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund eykst þar 

sem þau eru að ræða um sitt nánasta umhverfi og hvað það hefur upp á að bjóða. Sjálfsvitund 

eykst.   

 

Vettvangsferð í slökkvistöðina 

Fylgigögn: Myndavél. 

Aldur: 4-5 ára 

Fjöldi: 7-8 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en lagt er af stað mun kennarinn undirbúa börnin fyrir vettvangsferðina og minna 

þau á hvernig við högum okkur í umferðinni. 

- Í vettvangsferðinni er kennari opin fyrir því umhverfi sem á vegi þeirra verður ásamt 

því að minna á umferðarreglurnar. 

- Slökkvistöðin skoðuð. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist slökkvistöðinni nánar og því starfi sem þar fer fram. 

- Kynnist sínu nánasta umhverfi. 

- Læri umferðarreglurnar. 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Grenndarkennsla 

44 
 

- Efli sjálfsvitund, umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eflir umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund barnanna þar sem 

þau eru að skoða sitt nánasta umhverfi ásamt því eru þau að kynnast betur þeirri starfssemi 

sem fram fer í bæjarfélagi okkar og mikilvægi hennar. Einnig læra þau að umgangast 

náttúruna og hvernig maður ber sig að í ákveðnum aðstæðum, sjálfsvitund þeirra eykst. Auk 

þess eykst hreyfigeta þeirra og úthald. 

 

 

6.5 Landið mitt 

Þemaverkefni um landið okkar er hugsað fyrir aldurinn 5-6 ára þar sem börnin kynnast 

landinu sínu og helstu sérkennum. Hugsað er að þetta verkefni nái yfir heilt skólaár. 

 

Markmið: 

Að börnin: 

- Kynnist landi sínu, menningu og þjóð. 

- Efli sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

 

Undirbúningur: 

- Finna kort af landinu okkar. 

- Finna bækur sem gott er að skoða um ísland. 

- Finna punkta um hvernig Ísland byggðist. 

- Finna þjóðsönginn. 

 

Framkvæmd: 

- Kynna þau fyrir landinu okkar, sögu þess og sérkennum. 
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- Veftré um hvað þau vita um Ísland fá fram hjá þeim hvað þau hafa mestan áhuga á og 

vinna dýpra með það. T.d. ef börnin velja eldgos þá er hægt að fjalla meira um eldgos. 

Ef þau velja blóm þá er t.d. hægt að fara með þau í vettvangsferðir, skyggnast um og 

sjá hvort þau sjái einhver blóm í sínu umhverfi og að sjálfsögðu að kynna þau fyrir 

þjóðarblómi íslendinga.  

- Einnig er hægt að velta fyrir sér hvernig lífið var í gamla daga, smakk íslenska 

þjóðarrétti, kynnast því hvernig leikföng voru og fleira sem því tengist. 

- Kenna þjóðsönginn. 

- Börnin búa til íslenska fánann. 

- Gera íslandskort. 

 

Úrvinnsla: 

- Gera íslandskort þar sem börnin setja inn helstu sérkenni eins og t.d. jökla, eldfjöll, 

hafið, bæjarheiti og fleira sem þau þekkja. 

- Veftré. 

- Ýmsar teikningar, málverk og munir af því sem þau hafa verið að skoða um Ísland. 

- Foreldrasýning þar sem börnin kynna þemaverkefnið fyrir foreldrum sínum ásamt því 

að bjóða þeim upp á íslenskan rétt. 

 

Mat: 

Farið er yfir veftré barnanna sem þau gera í upphafi þemaverkefnis og séð hvort börnin geta 

bætt einhverju við og hvað þau hafa lært um landið sitt. Eru þau áhugasamari um land sitt og 

menningu. Hefur verkefnið skilað sér til þeirra, segja frá heima? Ræða þau um þetta í 

leikskólanum?  

 

 

 

 

 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Grenndarkennsla 

46 
 

6.5.1 Hugmyndir að hópastarfstímum 

Teikna íslandskort og setja inn helstu sérkenni. 

Fylgigögn: Myndvarpi, blöð og blýantar. 

Aldur: 5-6 ára 

Fjöldi: 8-10 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Börnin kynna sig með nafni. 

- Börnin hjálpast að við að teikna kortið af myndvarpanum. 

- Hvert barn fær tækifæri á að nefna stað á Íslandi sem það þekkir ásamt því að skrifa 

það á blað og líma inn á kortið. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

- Alltaf er hægt að bæta á kortið í fleiri hópastarfstímum og þannig setja inn t.d. jökla, 

fjöll, hafið og fleiri sérkenni Íslands. Láta hugann reika og vinna lengra með það. 

 

Markmið: 

- Að börnin þekki íslandskortið betur, hvernig Ísland lítur út. 

- Efli sjálfsvitund og grenndarvitund. 

 

Hvað lærist: 

Í þessum hópastarfstíma læra börnin að þekkja hvernig landið þeirra lítur út, hér er verið að 

efla grenndarvitund þeirra með því að gefa þeim tækifæri á að nefna staði sem þau þekkja og 

setja þá á réttan stað á kortinu ásamt því að sjálfsvitund styrkist. 
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Vettvangsferð á safn sem hefur upp á sýningu um gamla tímann að bjóða  

Fylgigögn: Myndavél. 

Aldur: 5-6 ára 

Fjöldi: 8-10 börn 

 

Lýsing: 

- Kennari og börn setjast saman í hring, leiðast og opna hópastarfið með því að segja 

„góðan dag og velkomin í hópastarf“. 

- Áður en lagt er af stað mun kennarinn undirbúa börnin fyrir vettvangsferðina og minna 

þau á hvernig við högum okkur í umferðinni. 

- Í vettvangsferðinni er kennari opin fyrir því umhverfi sem á vegi þeirra verður ásamt 

því að minna á umferðarreglurnar. 

- Safnið skoðað og fræðsla fengin um gamla tímann.  

- Börnum sýndir munir, leikföng og annað frá gamla tímanum. 

- Í lok hópastarfs leiðast allir í hring og enda hópastarfið með því að segja „takk fyrir 

hópastarf“. 

 

Markmið: 

- Að þau kynnist gamla tímanum betur. 

- Kynnist sínu nánasta umhverfi. 

- Læri umferðarreglurnar. 

- Efli sjálfsvitund, umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund. 

 

Hvað lærist: 

Þessi hópastarfstími eflir umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund barnanna þar sem 

þau eru að skoða sitt nánasta umhverfi ásamt því eru þau að kynnast sögu gamla tímans okkar. 

Hvernig þetta var hér áður fyrr og þannig sjá þau muninn á fortíð og nútíð. Einnig læra þau að 

umgangast náttúruna og hvernig maður ber sig að í ákveðnum aðstæðum, sjálfsvitund þeirra 

eykst. 
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6.6 Samantekt 

Með þessum tillögum hér að ofan sýnum við framá hvernig hægt er að útfæra þemaverkefni 

eftir aldri barna með grenndarkennslu í huga og einnig hvernig hægt er að vinna að 

þemaverkefninu í hópastarfstímum. Eins og fram hefur komið eru hugtökin; grenndarvitund, 

söguvitund og umhverfisvitund, undirstöður styrkrar sjálfsvitundar og falla öll undir 

grenndarfræði. Með því að byrja á sjálfum okkur erum við að læra að þekkja okkur sjálf og 

þannig er svo hægt að vinna lengra og stækka hringinn um okkur í rólegheitum.  

Þemaverkefnin eru gerð með það í huga að kennarar leikskóla geta nýtt sér þau í starfi 

sínu með börnum og unnið þau eftir umhverfi og náttúru síns leikskóla ásamt áhugasviði 

barnanna hverju sinni. Mikilvægt er að hafa í huga að flétta þemaverkefnin inn í daglegt starf 

leikskólans eins og t.d samverustundir, útiveru, söngstundir, matartíma og fleira. 

 Einn liður í því að börn beri umhyggju fyrir heimabyggðinni og að hún verði 

mikilvægur hluti í lífi þeirra er að sú vinna sem fram fer með börnum stuðli að aukinni 

grenndarvitund. Virðing þeirra á umhverfinu eykst í kjölfarið og þau öðlast frekari skilning á 

því hversu nauðsynlegt er að varðveita sögu og menningu samfélagsins og ganga vel um 

náttúruna okkar (Bragi Guðmundsson, 2000:35-36). 

 Okkur finnst komandi kynslóðir þurfa á markvissri grenndarkennslu að halda til að 

læra um það hvað náttúran og umhverfið hefur upp á að bjóða ásamt því að umgangast hana 

sem hluti af sjálfum sér.  
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7. Umræður 

Má sjá að við erum svolítið upptekin af því sem er okkur fjær og gleymum oft því sem næst 

okkur er. Hver heimabyggð hefur upp á óendanlega möguleika að bjóða sem snertir náttúru 

okkar, menningu og staðhætti.  

Eins og fram hefur komið hér að framan eiga samfélagið og heimabyggðin stóran þátt 

í að móta okkur sem persónur og gera okkur að því sem við erum í dag. Svo með því að fræða 

börnin okkar um sögu þeirra nánasta umhverfis og í raun og veru að leyfa þeim að kynnast 

hver þau eru, hvaðan þau koma og afhverju erum við eins og raun ber vitni. Með því að vinna 

með heimabyggðina, náttúru okkar og staðhætti teljum við að sú vinna leiði til frekari 

væntumþykju og virðingar fyrir okkar nánasta umhverfi. Eiga þessir þættir eflaust eftir að 

leiða til þess að umhverfismál verði ofar í huga komandi kynslóða og mun náttúran þar af 

leiðandi eiga stærri sess í hjörtum manna og gera þeir sér grein fyrir mikilvægi þess að skila 

jörðinni í sama ásigkomulagi eins og þeir tóku við henni. 

 Teljum við að með markvissari fræðslu strax við leikskólaaldur um mikilvægi góðrar 

umgengni við náttúruna skili meiri ávinningi í umgengni og virðingu gagnvart náttúrunni. 

Ekki er síðra að börnin öðlist jákvætt viðhorf gagnvart heimabyggð sinni og náttúru út frá 

grenndarfræðum. Með grenndarkennslu er verið að ala upp stoltan og jákvæðan einstakling 

gagnvart heimabyggð sinni og eykur þetta líkurnar á að hann sjái frekari möguleika á að 

setjast að í sinni heimabyggð. Með þessu er hægt að sporna við fólksflutningum frá 

landsbyggðinni þar sem einstaklingurinn lærir að sjá og meta það sem hans heimabyggð hefur 

upp á að bjóða.  

Þegar við skoðum fræðimennina út frá grenndarkennslu má sjá að þeir hafi allir lagt 

náttúrunni lið. Eins og áður hefur komið fram læra börn í gagnvirkum samskiptum við 

umhverfi sitt og þarf því að byggja af reynslu barna af umhverfi og skapa aðstæður. Eins og 

Dewey fer inn á læra börn með því að framkvæma og lagði hann áherslu á mikilvægi þess að 

skapa börnum uppeldisumhverfi sem örvi þau á virkan hátt, að börnin læri að vinna á 

lýðræðislegan hátt og að hlutverk kennarans sé að ýta undir og örva börnin sjálf í 

þekkingarleit. Vygotsky fjallar um svæði mögulegs þroska sem er svæðið þar sem barnið 

getur framkvæmt eitthvað með ákveðnum stuðningi sem það getur ekki eða hefur ekki getað 

framkvæmt eitt og sjálft. Þarf barnið að vera statt í félagslegu umhverfi sem það treystir til að 

ná árangri ásamt því að til staðar séu fyrirmyndir sem hafa yfirsýn yfir þær athafnir sem eiga 

sér stað hverju sinni og grípa inn í ef þörf er á. Má einnig nefna í þessu samhengi 
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hugmyndafræði Malaguzzi en hann fer inn á hversu stór þáttur umhverfið er og skilgreinir það 

sem þriðja kennarann. 

 Þegar við lítum á sjálfsþekkingar- og samkiptagreind Gardners felur 

sjálfsþekkingargreindin í sér að hafa skýra sjálfsmynd og þekkingu á sjálfum sér ásamt þeim 

hæfileika til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og bregðast rétt við þeim. Svo 

sá sem hefur ríkulega umhverfisvitund skynjar umhverfi sitt og veit hvað er við hæfi og hvað 

ekki og sýnir tillitsemi, virðingu og kurteisi. Heildarsýn og skilning mannsins á umhverfinu 

má glöggt sjá í umhverfisgreindinni en hún felur í sér næmni fyrir fyrirbærum náttúrunnar og 

að skynja hið stóra samhengi manns og náttúru. 

Fröbel og Steiner fara báðir inn á viðhorf mannsins til náttúrunnar, stöðu hans og eðli 

samskipta við náttúruna. Fröbel talaði einmitt um að þegar börn kæmust í snertingu við 

náttúruna, hefðu eitthvað fyrir stafni, nytu væntumþykju og önnuðust aðra, fengju þau fyrstu 

innsýn í ábyrgð og skyldur.  Fjallar waldorfstefnan, sem unnin er út frá hugmyndafræði 

Steiner, mikið um gamlar hefðir og náttúruna ásamt því að barnið fái að nota ímyndunarafl 

sitt og eiga því leikföng barnanna að vera úr náttúruefnum, t.d. steinum eða trjám.  

Ekki má gleyma að áhugi barna á náttúrunni er þeim meðfæddur og er mikilvægt að sá 

eiginleiki fái að þroskast og dafna með umgengni við náttúruna allt frá frumbernsku og eins 

og Malguzzi segir hafa börn 100 mál en nítíu og níu eru tekin frá þeim þar sem vestrænt 

skólakerfi og menning leggur of mikla áherslu á orðin, en afneita líkama og tilfinningum. 

Leyfum börnunum að vera börn og njóta alls þess sem náttúran hefur upp á að bjóða, þann 

lærdóm, þann þroska og það fallega umhverfi sem hver staður hefur upp á að bjóða. Horfum 

til baka á þá fræðimenn sem hafa alla tíð lagt náttúrunni lið með þroska og nám barna í huga 

og nýtum auðlindir okkar og þann mikla fjársjóð sem í kringum okkur er. 
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8. Lokaorð 

Eins og fram hefur komið kviknaði hugmyndin að þessu verkefni þegar önnur okkar fékk að 

heyra og hlusta á þekkingu dóttur sinnar um sitt nærumhverfi, en hugmynd okkar að 

lokaverkefni var alltaf sú að það myndi nýtast okkur að námi loknu. Því þótti okkur tilvalið að 

skoða mikilvægi grenndarkennslu með leikskólabörnum. Fannst okkur áhugavert að sjá hvað 

grenndarkennsla nær yfir vítt svið og hvað er hægt að vinna með hana á ýmsa vegu og þannig 

efla grenndarvitund nemenda. 

 Þó í Aðalnámskrám leikskóla komi grenndarkennsla ekki fram sem sérstakt námssvið 

er hægt að tengja hana inn á öll námssviðin og þannig vinna með grenndarkennslu á einn eða 

annan hátt. Þau hugtök sem falla undir grenndarfræðina, sjálfsvitund, söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund, má heimfæra á allt starf í leikskólum bæði innan sem 

utandyra. Þegar horft var til fræðimanna mátti glöggt sjá að í kenningum sínum lögðu þeir 

allir áherslu á umhverfi barnanna. Með grenndarkennslu er verið að ýta undir styrkari 

sjálfsmynd barna ásamt því að hún fellur vel að því hvernig börn tileinka sér þekkingu. 

    Sáum við einnig hvað það skiptir máli að leikskólar séu vakandi fyrir því hvað 

grenndarkennsla hefur að segja þar sem hverjum leikskóla er í sjálfvald sett hvernig hann 

vinnur með þessa þætti. Þar sem umhverfið er talið mikilvægur þáttur í almennum þroska 

barna skipar kennarinn stóran þátt. Hlutverk hans er að leiðbeina og opna augu barnanna fyrir 

því stóra og smáa sem á vegi okkar verður.  

 Það er okkar mat að grenndarkennsla hefur upp á marga kosti að bjóða hvort sem litið 

er á börnin eða okkur sem kennara. Náttúran býður upp á óendanleg tækifæri og möguleika til 

skemmtilegrar vinnu við grenndarnám þar sem unnið er með allar vitundirnar, söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund,  sem eru undirstaða góðrar sjálfsvitundar. Eru vitundirnar 

þáttur í því að skapa ánægða og jákvæða einstaklinga sem hafa velferð og umhyggju 

samfélags okkar, lands og þjóðar í hjörtum sér. Er því trú okkar höfunda sú að ef unnið er 

markvisst með grenndarkennslu í leikskólum og henni fléttað inn í daglegt starf erum við að 

ala upp ábyrga og stolta einstaklinga sem bera hag umhverfi síns fyrir brjósti. Teljum við að 

þessir einstaklingar munu síðan láta gott af sér leiða til komandi kynslóða. Með 

grenndarkennslu erum við að varðveita okkar menningararf og þannig miðlum við honum 

áfram til komandi kynslóðar. 
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