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Útdráttur 

Þessi ritgerð er til B.Ed prófs í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Hún fjallar 

um vettvangsferðir og hvernig leikræn tjáning getur verið notuð,  í, með og eftir þær. 

Höfundar hafa nokkra reynslu af leikskólastarfi og nýta margt af því sem þeir hafa 

uppgötvað, reynt og langað til að reyna. Farið verður yfir kosti og galla vettvangsferða, 

hvaða áhrif þær hafa á nám barna ef rétt er haldið á spöðunum og hlutverk 

leikskólakennarans í ferðunum. Einnig er gerð grein fyrir leikrænni tjáningu, hvað í henni 

felst, hvaða áhrif hún hefur á nám barna og hvert hlutverk kennarans sé. Helstu 

kennismiðir sem tengjast báðum þessum þáttum og námi barna fá sína umfjöllun.  

Höfundar koma með nokkrar hugmyndir að því sem hægt er að taka sér fyrir hendur í 

vettvangsferðum og fjalla einnig um fjögur svæði í Kópavogi sem auðvelt er að nýta til 

vettvangsferða.  

Að lokum segja höfundar frá vettvangsathugunum sem voru gerðar á tveimur 

leikskólum í Kópavogi, þar sem notast var við leikræna tjáningu samhliða 

vettvangsferðunum. 



 

3 
 

Þakkarorð 
 
Sérstakar þakkir fær Ása Helga Ragnarsdóttir fyrir frábæra leiðsögn í öllu 

ritgerðarferlinu. Einnig viljum við þakka þeim Bjarneyju Magnúsdóttur leikskólastjóra á 

Sólhvörfum og Bergey Hafþórsdóttur deildarstjóra á sama leikskóla. Brynja Björk 

Kristjánsdóttir leikskólastjóri Arnarsmára fær einnig okkar þakkir ásamt Hrönn Sigríði 

Steinsdóttur deildarstjóra á Arnarsmára. Ekki má gleyma að þakka þeim börnum á elstu 

deildum leikskólanna beggja sem tóku þátt í vettvangsferðunum með okkur. Ólafur Óskar 

Egilsson og Steinþór Haraldsson fá þakkir fyrir að gefa sér tíma til þess að lesa yfir 

ritgerðina. 



 

4 
 

Efnisyfirlit 
 

Inngangur ......................................................................................... 7 

1. Vettvangsferðir ............................................................................ 9 

1.1 Til hvers er farið í vettvangsferðir?..................................................... 9 

1.2 Ávinningur vettvangsferða................................................................ 10 

1.3 Gallar við vettvangsferðir ................................................................. 10 

1.2 Grenndarfræði .................................................................................. 11 

1.3 Vettvangsferðir og hreyfing í nútímaþjóðfélagi ................................ 11 

1.4 Könnunaraðferð................................................................................ 12 

1.5 Hlutverk kennarans........................................................................... 13 

1.6 Hvað þarf að hafa í huga áður en lagt er af stað í vettvangsferðir? .... 15 

1.7 Fjölbreytni vettvangsferða ................................................................ 15 

2. Félagsþroski barna ..................................................................... 17 

3. Kennismiðir................................................................................ 18 

3.1 Lev Vygotsky ................................................................................... 18 

3.2 Jerome Bruner .................................................................................. 19 

3.3 Howard Gardner ............................................................................... 19 

3.4 John Dewey ...................................................................................... 21 

3.5 Kenneth og Rita Dunn ...................................................................... 22 

4. Leikræn tjáning .......................................................................... 23 

4.1 Til hvers er leikræn tjáning? ............................................................. 23 

4.2 Leikir................................................................................................ 24 

4.3 Hlutverk kennarans........................................................................... 25 

5. Hugmyndir að vettvangsferðum með leikrænni tjáningu.......... 26 



 

5 
 

5.1 Hugmyndir að kveikjum ................................................................... 26 

5.2 Veðurfræðingur ................................................................................ 27 

5.3 Lögregla ........................................................................................... 27 

5.4  Allir í hlutverk ................................................................................. 27 

5.5 Útileikir ............................................................................................ 28 

5.5.1 Hlaup í skarðið................................................................................................. 28 

5.5.2 Inn og út um gluggann ..................................................................................... 29 

5.5.3 Hókí Pókí ......................................................................................................... 29 

5.5.4 Tíu fílar lögðu af stað í leiðangur .................................................................... 32 

5.5.5 Hvað heyrir þú?................................................................................................ 30 

5.5.6 Fram, fram fylking........................................................................................... 30 

5.5.7 Þrautakóngur .................................................................................................... 31 

5.6 Nokkrar hugmyndir að efni um leikræna tjáningu sem gæti komið að 

góðum notum í vettvangsferðum ............................................................ 32 

6. Útivistarsvæði í Kópavogi ......................................................... 33 

6.1 Kópavogsdalur.................................................................................. 33 

6.2 Borgarholt ........................................................................................ 33 

6.3 Guðmundarlundur............................................................................. 33 

6.4 Kópavogsleira................................................................................... 34 

7. Vettvangsathuganir .................................................................... 35 

7.1 Fyrri vettvangsathugun ..................................................................... 35 

7.1.1 Markmið og leiðir ............................................................................................ 35 

7.1.2 Undirbúningur.................................................................................................. 35 

7.1.3 Framkvæmd ..................................................................................................... 36 

7.1.4 Umræður .......................................................................................................... 36 

7.2 Seinni athugun.................................................................................. 40 

7.2.1 Markmiðið og leiðir ......................................................................................... 40 

7.2.2 Undirbúningur.................................................................................................. 40 



 

6 
 

7.2.3 Framkvæmd ..................................................................................................... 40 

7.2.4 Umræður .......................................................................................................... 41 

7.3 Niðurstöður athugananna.................................................................. 43 

Lokaorð .......................................................................................... 46 

Heimildaskrá .................................................................................. 47 

Fylgiskjal 1..................................................................................... 52 

Fylgiskjal 2..................................................................................... 54 

Fylgiskjal 3..................................................................................... 55 

Fylgiskjal 4..................................................................................... 56 

Vísbending 1 .......................................................................................... 56 

Vísbending 2 .......................................................................................... 56 

Vísbending 3 .......................................................................................... 56 

Vísbending 4 .......................................................................................... 56 

Vísbending 5 .......................................................................................... 57 

Vísbending 6 .......................................................................................... 57 

Fylgiskjal 5..................................................................................... 58 

 



 

7 
 

Inngangur 
 
Í Aðalámsskrá leikskóla (1999) segir að börn læri ekki með beinni kennslu heldur af eigin 

uppgötvunum og reynslu. Leikurinn er helsta tjáningarform barna og í gegnum hann 

þroskast þau og læra nýja hluti um lífið og tilveruna. Börn eru forvitin að eðlisfari, þau 

þurfa og vilja takast á við verkefni sem eru ögrandi, hvorki of þung né of létt, og byggja 

þannig ofan á fyrri reynslu þeirra (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 8, 11-12).  

 Leikur barna er í raun ekkert annað en leikræn tjáning. Samt sem áður standa þessi 

tvö hugtök fyrir ólíkar athafnir og viðbrögð. Leikur barna á rætur sínar að rekja til 

leikrænnar tjáningar en leikræn tjáning er hins vegar tjáning á daglegu lífi, ef svo má að 

orði komast (Ens: ,,a doing of life“). Vegna þessa væri tilvalið að nota leikræna tjáningu 

markvisst í leikskólastarfi. Hún gerir börnunum kleift að setja sig í spor annarra, þau 

öðlast meiri skilning á umhverfi sínu og eiga auðveldara en ella með að tjá upplifanir 

sínar og tilfinningar (McCaslin 1981: 220-221; Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2004: 8).  

 Nánasta umhverfi barna getur verið kjörinn staður til náms og leikja, þar sem þeim 

er nauðsynlegt að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar. Þau komast í beina snertingu við 

hana og læra þannig að meta umhverfið í kringum sig. Vettvangsferðir á leikskólum, 

hvort sem um er að ræða gönguferðir um nágrennið eða lengri ferðir, geta meðal annars 

eflt rýmisgreind barna. Tilfinning þeirra fyrir vegalengdum eflist og þau öðlast betri 

skilning á þjóðfélaginu sem þau búa í. Hreyfiþörf barna er mikil á leikskólaaldrinum og í 

vettvangsferðum geta þau fengið alla þá útrás sem líkami þeirra þarf. Margt greinir 

vettvangsferðir í sundur og má þar meðal annars nefna skipulagninu og úrvinnslu þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999: 26-28).  

 Leikskólakennarar gegna veigamiklu hlutverki þegar þroski barna er annarsvegar. 

Þeir þurfa að tryggja að þau fái tækifæri til þess að sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum. 

Einnig þurfa þeir að sýna hugmyndum barna áhuga, spyrja spurninga sem og að svara 

spurningum þeirra (Aðalnámsskrá leikskóla 1999: 13). 

 Nú spyrja höfundar sig: Er hægt að nýta leikræna tjáningu samhliða 

vettvangsferðum, það er að segja á meðan á þeim stendur og að þeim loknum? Til að fá 

svar við þessari spurningu var ákveðið að gera kannanir á tveimur leikskólum 
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Kópavogsbæjar, samhliða því að lesa skrif fræðimanna um vettvangsferðir og leikræna 

tjáningu. Farið var í gönguferðir um nánasta umhverfi leikskólanna með hluta af elsta 

árgangi hvors leikskólans fyrir sig og leikræn tjáning notuð samhliða ferðunum.  

 Ástæðan fyrir vali viðfangsefnisins er einkum persónulegur áhugi og reynsla 

höfunda. Víða er að finna skrif um vettvangsferðir en að mati höfunda hefur leikræn 

tjáning ekki fengið eins mikla umfjöllun. Vettvangsferðir eru tíðar á flestum leikskólum 

landsins en af eigin reynslu finnst höfundum að undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla 

mætti oft vera betri svo börnin fái sem mest út úr hverri ferð fyrir sig. Þær sem ritgerðina 

skrifa telja að mögulegt sé að flétta þessi tvö efni saman og þannig efla alhliða þroska 

barna.  

 Með þessari ritgerð vilja höfundar undirstrika mikilvægi vettvangsferða og reyna að 

koma með hugmyndir um hvernig hægt sé að gera þær umfangsmeiri með leikrænni 

tjáningu. Í byrjun verður fjallað um vettvangsferðir, til hvers þær eru, kosti þeirra og 

galla, hvernig þær tengjast þroska barna og hvaða hlutverki kennarinn gegnir. 

Félagsþroski barna fær sína umfjöllun ásamt helstu kennismiðum er fjallað hafa um 

þroska og nám barna, vegna þess að með vettvangsferðum og leikrænni tjáningu eflist 

félagsfærni barna. Einnig verður gerð grein fyrir leikrænni tjáningu, hvað hún er, hvernig 

hægt sé að tengja hana við vettvangsferðir og hvert hlutverk kennarans sé í þeim efnum. 

Settur var saman hugmyndabanki að vettvangsferðum innan Kópavogsbæjar þar sem 

leikræn tjáning var í öndvegi. Að lokum verður gerð grein fyrir athugunum höfunda og 

niðurstöðum úr þeim.      
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1. Vettvangsferðir 
 
Hvað eru vettvangsferðir? Í stuttu máli sagt eru vettvangsferðir ferðir, þar sem hópur af 

einstaklingum fer til staða sem eru ekki beint hluti af þeirra daglega umhverfi. Þar skoðar 

hópurinn það sem fyrir augu ber, rannsakar, skráir niður og vinnur svo úr upplýsingunum 

á margs konar hátt (Neill 2008). 

 Á ensku veforðaneti Snöru má finna skilgreiningu á hugtakinu útikennsla. Þar 

stendur ,,outdoor education is the area of teacher training concerned with training for 

outdoor activities,“ sem lauslega mætti þýða þannig að útikennsla er vettvangur kennslu 

utandyra. Útikennsla og vettvangsferðir eru nátengdir þættir þar sem börn eru að læra 

ógrynni af hlutum, hvort sem þeir tengjast náttúrunni, samskiptum eða stærðfræði (Snara- 

vefbókasafn 2005).  

  

1.1 Til hvers er farið í vettvangsferðir?  
Ástæður vettvangsferða á leikskólum geta verið margar. Þær henta vel til þess að dýpka  

skilning á því viðfangsefni sem verið er að fræðast og fjalla um og geta þær þar af 

leiðandi varpað nýju ljósi á hugmyndir og sýn barna sem og kennara. Stundum er farið í 

vettvangsferðir einungis til þess að brjóta upp daginn og hafa gaman. Tilgangurinn getur 

þá verið að njóta ferska loftsins og samverunnar. Áður en farið er í vettvangsferðir er 

margt sem þarf að hafa í huga. Ferðirnar  krefjast  skipulagningar þar sem þeim eru sett 

skýr markmið, eins og hvað á að skoða, hver sé almennt tilgangur ferðarinnar og margt 

fleira (Hrefna Hjálmarsdóttir 2000: 375- 378).  

 Þegar lengd ferðar er ákveðin þarf að taka tillit til aldurs og getu barnanna. Það er 

mjög mikilvægt fyrir börn sem eru nýbyrjuð á leikskóla að fá að kynnast fyrst sínu 

nánasta umhverfi áður en farið er í lengri ferðir. Þau geta verið óörugg í upphafi  þar sem 

heimur þeirra er mun minni en hinna fullorðnu. Svo ávinningur vettvangsferða verði sem 

mestur fyrir börnin þarf upplifun þeirra og skynjun að vera í brennidepli. Kennarinn þarf 

þess vegna að vera vel vakandi fyrir því hvert athygli barnanna beinist og hlusta vel á 

samræður þeirra. Hann þarf einnig að aðstoða þau við að uppgötva dýrðina sem hver 
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staður fyrir sig býður upp á. Vettvangsferðir eru gott námstæki og geta gefið mikið af sér 

til frekara náms (Hrefna Hjálmarsdóttir 2000: 375-377). 

 

1.2 Ávinningur vettvangsferða 
Ávinningur vettvangsferða er mikill bæði fyrir börn og kennara. Teknar voru saman 

niðurstöður úr 150 rannsóknum á útikennslu sem gerðar voru á Englandi á árunum 1993- 

2003. Þær sýndu fram á hversu góð áhrif útivera, það er að segja útikennsla og 

vettvangsferðir, hefur á börn. Þeim gefst tækifæri á að öðlast meiri þekkingu og rækta 

eiginleika sína sem mun koma þeim til góðs í daglegu lífi.  

 Því skipulagðari sem vettvangsferðirnar eru, því meira læra börnin. Þær stuðla að 

félags- og vitsmunalegum þroska barna og hafa jákvæð áhrif á langtímaminni þeirra þar 

sem þau upplifa nýja og eftirminnilega hluti í náttúrunni. Það hefur sýnt sig að þegar farið 

er út fyrir veggi leikskólans yfir í annað umhverfi gefast oft tækifæri til slökunar og 

börnin sjá hluti í nýju ljósi (Rickinson ofl. 2006: 107-110; Neill 2005). 

 

1.3 Gallar við vettvangsferðir 
Eins og með allt annað þá fylgja vettvangsferðum ýmsir gallar. Til dæmis getur skortur á 

sjálfstrausti kennarans við að finna aðferðir og efni til að útfæra hugmyndir utandyra haft 

neikvæð áhrif á vettvangsferðirnar. Ef kennarinn hefur ekki skipulagt ferðina nógu vel þá 

getur hann orðið stressaður og haft stressandi áhrif á þá sem eru með í för. Einnig getur 

tímaskortur til gagnaöflunnar og úrvinnslu vettvangsferðar að ferð lokinni haft áhrif.  

Þegar kennari fer með börn í vettvangsferðir er margt sem hvílir á honum. Hann þarf að 

leiða hópinn og sjá til þess að upplifun hvers og eins verði til þess að bæta við þekkingu 

þeirra og reynslu. Hann þarf einnig að gera öryggisráðstafanir og kanna vettvang, hvort 

þar leynast einhverjar hættur fyrir börnin. Hann þarf að vera meðvitaður og undir það 

búinn að takast á við ótta barnanna við hinum ýmsu hlutum sem geta orðið á vegi þeirra 

(Rickinson ofl. 2006: 108; Foran 2005: 9, 17). 
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1.2 Grenndarfræði 
Bein tengsl eru á milli grenndarfræði og vettvangsferða. Grenndarfræðin leggur áherslu á 

að börn þroski með sér skilning á landslagi, staðháttum og umhverfi, það er að segja 

hvernig skynjun einstaklingsins er á umhverfi hans í tíma og rúmi. Þessi skynjun verður 

svo hluti af sjálfsvitund hans seinna meir. Til að koma grenndarfræði inn í nám barna eru 

vettvangsferðir tilvalin leið. Með þeim ná börn að upplifa sitt nánasta umhverfi. 

Sjálfsþekking barna og grenndarfræði tvinnast saman. Til þess að börn þekki sjálf sig, 

þurfa þau að þekkja uppruna sinn. Þó fjölskylda barnsins sé mesti mótunaraðilinn þá 

gegnir leikskólakennarinn einnig mikilvægu hlutverki í sjálfsþekkingarleit þess (Bragi 

Guðmundsson 2000: 26,35,37). 

 Börn hafa ríka þörf fyrir að kanna, skynja og læra á umhverfið sem þau lifa í. Það 

gera þau í gegnum leik og aðrar hreyfingar sem eru ómissandi þættir í tilfinninga- og 

hreyfiþroska þeirra sem og námi framtíðarinnar. Vettvangsferðir gegna því lykilhlutverki 

í grenndarfræðslu (Scoffham 1998: 26).  

1.3 Vettvangsferðir og hreyfing í nútímaþjóðfélagi 
Í Aðalnámsskrá leikskólanna (1999) kemur fram að í leikskólum eigi að leggja áherslu á 

hreyfingu og hreyfiuppeldi barna. Því öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri 

vellíðan. Í útiveru fá börn mikla hreyfingu þar sem þau geta hlaupið um og ærslast. Þau 

komast einnig í snertingu við náttúruna, skynja nánasta umhverfið og læra að njóta þess 

(Aðalnámsskrá leikskóla 1999: 19-20). 

 Börn  á leikskólaaldri eru  stöðugt að vaxa og þroskast, þó eru sum á undan eða 

eftir jafnöldrum sínum. Líffræðilegir þættir spila stærsta hlutverkið í þroskaferlinu, 

hvernig líkams- og hreyfiþroskinn byggist upp. Þrír umhverfisþættir hafa einnig áhrif á 

líkamsþroska barna á unga aldri. Þeir eru næring, veikindi og gæði umönnunar sem þau 

fá. Leikskólakennarar geta ekki passað upp á þessa þætti áður en börnin hefja sína 

leikskóladvöl. Þeir geta hins vegar og eiga að sjá til þess að börnin fái rétta og góða 

næringu og eins góða umönnun og kostur er. Leikskólakennarar þurfa einnig að gæta þess 

að hreyfiþörf barnanna sé sinnt. Hreyfing hefur mikil áhrif á þroska, getu og vellíðan. Nú 

á dögum hreyfa börn sig mun minna en áður fyrr og hreyfingarleysið getur komið fram á 

marga vegu, eins og því að samhæfing verður lélegri, úthald minna og óæskileg 
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þyngdaraukning getur haft áhrif á innri starfsemi líkamans (Shaffer og Kipp 2002: 172-

177; Arngrímur Viðar Ásgeirsson 2001) .  

 Í tímaritinu Uppeldi og menntun (2004) er greint frá rannsókn Dr. Erlings 

Jóhannssonar, Dr. Sigurbjörns Árna Arngrímssonar og fleiri. Rannsókn þessi kallast 

Lífstíll 9 og 15 ára Íslendinga (2004) og sýna niðurstöður hennar fram á að íslensk börn 

eru að fitna og hreyfa sig allt of lítið. Margt í okkar nútímaþjóðfélagi stuðlar að þessu 

meinta hreyfingarleysi barna nú til dags. Má þar nefna of mikla kyrrsetu fyrir framan 

sjónvarp og tölvur, útileikir eru fátíðari en áður var, börnin eru oftar keyrð í og úr skóla 

og í tómstundir og svo mætti lengi telja. Ef börn hreyfa sig markvisst eykst sjálfstraust 

þeirra og mál- og vitsmunaþroski þeirra eflist. Vettvangsferðir stuðla að markvissri 

hreyfingu, þar sem þær geta hæglega örvað jafnvægis-, stöðu-, sjón-, heyrnar-, lyktar- og 

snertiskyn (Án höfundar 2004: 37; Christiansen 1995: 46-47; Hávar Sigurjónsson 2006: 

868-870). 

 Ávallt þarf að hafa í huga aldur, getu og þroska barnanna þegar hreyfing er annars 

vegar. Hreyfing þarf ekki endilega að vera skipulögð í þaula, því geta vettvangsferðir 

verið ákjósanlegur kostur til hreyfingar. Í vettvangsferðum, þar sem farið er í nánasta 

umhverfi leikskólans, fá börnin til að mynda hreyfingu þegar þau eru að koma sér á 

áfangastað. Hægt er að fara í ýmsa leiki í vettvangsferðum þar sem börnin læra að þekkja 

líkama sinn og möguleika hans til tjáningar og sköpunar. Þannig auka þau einnig 

sjálfstraust sitt og sjálfsmynd þeirra eflist (Arngrímur Viðar Ásgeirsson 2001). 

1.4 Könnunaraðferð 
Könnunaraðferð (Project Approach) er kennsluaðferð í þremur stigum sem hentar vel í 

vinnu með leikskólabörnum og er í henni stuðst við vettvangsferðir. Þegar unnið er með 

könnunaraðferðina er áhersla lögð á að leita svara við þeim spurningum barnanna sem 

vakna og að þau taki þátt í að ákvarða hvernig svaranna verði leitað. Byggt er á 

frumkvæði, þátttöku og stjórnun barnanna á öllum þremur stigum verkefnisins (Helm og 

Katz 2001: 4-5). 

 Á fyrsta stiginu er mögulegt viðfangsefni valið, annað hvort af kennara og/eða 

börnunum. Kennarinn finnur út hvað barnahópurinn veit um efnið sem á að kanna. Hann 

útbýr hugmyndavef með börnunum þar sem þau sjá spurningar sínar og staðreyndir verða 
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að ritmáli. Rannsóknarspurningar koma fram og reynt er að leita leiða við því hvernig 

hægt er að fá svör við þeim (Helm og Katz 2001: 10).  

 Á öðru stigi könnunaraðferðarinnar er rannsóknarvinnan skipulögð og kannað 

hvaða hlutir eru til í leikskólanum sem nota má við verkefnið. Vettvangsferð er undirbúin 

eða leitað er annarra leiða til að fá svör við spurningunum, eins og með því að fá 

heimsókn frá sérfræðingi. Unnið er úr rannsóknargögnum og upplýsingum með 

umræðum, teikningum, líkönum, dönsum, leikritum eða öðru sem börnunum dettur í hug 

og langar að gera. Hugmyndavefurinn er endurskoðaður og bætt við hann. Athugað er 

hvort nýjar spurningar hafi vaknað um atriði sem ef til vill þarf að rannsaka eitthvað 

nánar (Helm og Katz 2001: 10). 

 Þriðja og síðasta stigið felst í matsfundi með börnunum, þar sem þau eru studd við 

að færa nám sitt í orð, hvað hafa þau lært? Hvað hafa þau gert? Bætt er við vefinn eða nýr 

gerður þar sem nýjustu uppgötvanirnar koma fram. Börnin ákveða hvað þau vilja kynna 

og deila með öðrum. Hverjum vilja þau bjóða á kynninguna og hvernig? Þegar barn 

öðlast þekkingu á grundvelli könnunaraðferðar og áhersla lögð á tjáningu í orðum, stuðlar 

aðferðin oft að því að börnin verða viljugri til þess að kynna hugmyndir sínar og 

rannsóknir, til dæmis með teikningum og ritmáli. Þá felur vinna með könnunaraðferð oft í 

sér lausn á vandamálum, meðal annars með mælingu, flokkun, talningu og teikningum. 

Börnin fá meira út úr því að finna sjálf lausn á spurningum sem koma upp, heldur en 

þegar þeim er gefið svarið (Helm og Katz 2001: 10). 

 

1.5 Hlutverk kennarans 
Kennari gegnir stóru hlutverki í námi og þroska barna og hann þarf að gæta þess að 

séreinkenni hvers barns fái notið sín. Þegar talað er um að vinna eigi á forsendum barna 

þá er átt við að fara eigi eftir áhugasviði þeirra og veita þeim tækifæri til að þróa eigin 

hugmyndir. Kennari á að deila upplifunum með börnunum og veita þeim tækifæri til að 

upplifa nýja hluti. Hann þarf að spyrja þau opinna spurninga og hvetja þau til að tjá, á 

sinn eigin hátt, það sem þeim liggur á hjarta. Mikilvægt er að kennari noti ólíkar 

kennsluaðferðir svo sérhvert barn njóti sín (Davies 1983: 9). 

Samkvæmt fjölgreindarkenningu Howard Gardners eru greindir hvers einstaklings 

átta talsins. Verður nánar greint frá þeim í kafla hér á eftir um kennismiði. 
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Vettvangsferðir og leikræn tjáning geta hæglega snert allar greindirnar og þarf kennarinn 

að hafa frjótt hugmyndaflug til að geta unnið markvisst með hinar sterku hliðar barnanna. 

Hægt er að styrkja umhverfisgreind þeirra með stuttum gönguferðum út í náttúruna. Þá er 

tilvalið að spyrja spurninga varðandi það sem í kring er, t.d. ,,af hverju eru laufblöðin gul 

á haustin?“ Umræður í vettvangsferðum eru mjög góðar og þarf kennarinn að hafa í huga 

hvers konar spurninga hann mun spyrja, til dæmis hvort þær verði opnar eða lokaðar. 

Lokaðar spurningar hafa einungis eitt svar, þær byggjast yfirleitt á staðreyndum og því er 

nóg að eitt barn svari. Opnar spurningar krefjast hins vegar þess að þau leggi höfuðið í 

bleyti, því ekkert eitt svar er réttara en annað (Ingvar Sigurgeirsson 1996: 10-14).  

Umræður ýta undir mál- og samskiptagreind því börn ræða ýmislegt saman. 

Stærðfræðikunnátta þeirra eflist svo dæmi sé tekið, þar sem þau geta talið hversu marga 

hluti þau sjá í kringum sig í ferðunum og átta sig á því að þeir hafa ólík stærðarhlutföll. 

Rýmisgreind styrkist einnig þar sem þau sjá til dæmis fyrir sér ákveðna hluti og mynda 

tengsl við eigin þekkingu og það sem verið er að læra um. Ef kennarinn veitir börnunum 

færi á að ræða um það hvert þau hafa farið, þá fær sjálfsþekkingargreind þeirra byr undir 

báða vængi því þau verða meðvitaðri um sjálf sig sem einstaklinga. Kennarinn þarf að 

vera duglegur að hvetja börnin til umræðna því þannig eflist rökhugsun þeirra til muna. 

Þau læra að leita lausna á vandamálum, skoða mál frá ólíkum sjónarhornum, draga 

ályktanir og vega og meta hugmyndir annarra. Einnig læra þau að sýna hvert öðru 

umburðarlyndi og tillitsemi því þau gera sér grein fyrir að skoðanir annarra geta verið 

aðrar en þeirra eigin. Ósammæli geta verið kveikja að annarri umræðu sem vert er að 

beina athyglinni að og leita lausna við (Ingvar Sigurgeirsson 1996: 10-14). 

Hreyfiþörf barna er gríðarleg og getur kennarinn ýtt undir líkams- og hreyfigreind 

þeirra með því að flétta ýmsa leiki sem byggjast á hreyfingu inn í vettvangsferðir. Hvað 

tónlistargreindina varðar þá heyrast ýmis hljóð allt í kring og hafa börn bæði gott og 

gaman af því að hlusta á umhverfið í kringum sig. Kennarinn getur þannig fengið þau til 

að hlusta á og greina hin ýmsu umhverfishljóð, til dæmis fuglasöng, vindinn og vatnsnið, 

svo dæmi séu nefnd  (Armstrong 2000: 4-6, 51-74). 
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1.6 Hvað þarf að hafa í huga áður en lagt er af stað í vettvangsferðir? 
Áður en lagt er af stað í vettvangsferð er margt sem kennarinn þarf að hafa í huga, hvort 

sem börnin eru þrjú, fimm eða fimmtán talsins. Gott er að útbúa gátlista eða eiga einn 

slíkan tilbúinn sem hægt er að fylla inn í fyrir hverja ferð svo allt sé á hreinu.  Sími þarf 

að vera meðferðis í öllum ferðum, ef upp koma neyðartilfelli eða ef tilkynna þarf um 

breytingar á áætlun og fleira. Oft koma skrámur og sár og því er gott að hafa plástra með 

í för, auk annars skyndihjálparbúnaðar. Auka föt eru nauðsynleg, því best er að vera við 

öllu búinn. Bakpoki er þægilegur til þess að geyma helstu nauðsynjar í. Síðast en ekki síst 

þarf að hafa lista yfir þau börn sem eru að fara í ferðina. Jafnvel þó þau séu fá er betra að 

hafa nöfn þeirra skrifuð niður vegna þess að minnið getur brugðist eins og annað. 

Taka þarf ákvörðun um hvers konar fararkostur er nauðsynlegur, hvort hægt sé að 

fara fótgangandi, í strætó eða rútu. Í öllum tilvikum þarf að fara yfir helstu 

umferðarreglur, því góð vísa er aldrei of oft kveðin. Ef fara á með strætó þarf að muna 

eftir strætómiðum og leiðarbók en ef rúta er eini kosturinn þarf að athuga greiðslumáta. 

Allir leikskólar ættu að eiga vesti sem einkenna börnin. Tilvalið er að hafa  myndavél 

með svo hægt sé að grípa augnablikin og hafa börnin oft mjög gaman að því að skoða 

myndirnar þegar heim á leikskólann er komið. Sumir leikskólar eiga myndavél sem er 

sérstaklega ætluð fyrir börnin og getur það gert upplifun þeirra enn skemmtilegri en ella. 

Nesti þarf oft að vera meðferðis, sérstaklega í lengri ferðum. Blöð og penna er 

ákjósanlegt að hafa með til að auðvelta skráningu ferðar, auk þess sem börnin geta 

teiknað það sem fyrir augum ber. 

 

1.7 Fjölbreytni vettvangsferða 
Það góða og skemmtilega við vettvangsferðir er að engin þeirra er eins. Þó að svipaðir 

eða eins hlutir séu gerðir, eru upplifanir barna oftar en ekki ólíkar. Það er hægt að fara á 

svo marga mismunandi staði í vettvangsferðum, eins og á sveitabæ, skoða byggingar, fara 

í kirkjur eða út í móa. Margs konar stofnanir geta einnig verið spennandi. Til dæmis hér á 

höfuðborgarsvæðinu eru það náttúrufræðisöfn, listasöfn, Þjóðminjasafnið, Árbæjarsafnið 

og bókasöfn. Auk þess eru Heiðmörk, Húsdýragarðurinn og Elliðaárdalurinn góð opin 

náttúrusvæði. Börn hafa einnig gaman af fjöruferðum eða að fara að tjörnum, höfnum og 

álfasteinum eða jafnvel bara skoða nánasta umhverfi rétt utan lóðar leikskólans. Kennarar 
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þurfa einfaldlega að leggja höfuðið í bleyti og hafa augun opin fyrir stöðum sem hægt er 

að heimsækja þar sem nám barna og áhugi er í brennidepli. 
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2. Félagsþroski barna  
 

Með félagsþroska er átt við þá félagslegu eiginleika sem börn hafa og hvernig þeir birtast 

í hegðun og framkomu. Börnin eru þá meðvituð um tilvist annarra, eru samvinnufús og 

leita friðsamlegra leiða til að nálgast og hafa samskipti við aðra. Börn eru félagsverur allt 

frá fæðingu og þarf að stuðla að félagstengslum þeirra. Annars er hætta á því að þau missi 

áhuga á að mynda tengsl við aðra og geti þar af leiðandi orðið óvirk, döpur og lífslöngun 

þeirra minnkað. Rannsókn Susanne Denham og félaga (2003) á tilfinningalegri færni 

barna sýnir fram á að góð sjálfsmynd stuðli að góðum félagsþroska. Þau eru meðvitaðri 

um eigin tilfinningar og eiga auðveldara með að tjá þær, ólíkt þeim sem hafa lélega 

sjálfsmynd og þar með lakan félagsþroska. Þetta gefur einfaldlega til kynna að ef 

félagslegur þroski barna fær viðeigandi örvun eflist félagsfærni þeirra og þar af leiðandi 

finna þau til ánægju og vellíðan í samvistun við önnur börn (Salkind 2008: 912; 429; 

Schaffer og Kipp 2007: 429).  

Margt er hægt að gera til að ýta undir félagsþroska barna, til dæmis að fara í 

vettvangsferðir, alls konar leiki og fleira þar sem þau þurfa að taka tillit til annarra og fara 

eftir settum reglum, en það fær nánari umfjöllun hér á eftir. 
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3. Kennismiðir 
 

Margir fræðimenn hafa komið fram með kenningar sem snerta félagsþroska barna. Má 

þar nefna Lev Vygotsky (1896-1934), Jerome Bruner (1915), Howard Gardner (1943) og 

John Dewey (1859-1952). Samkvæmt kenningum þeirra leikur félagslegur þáttur 

lykilhlutverk í þroskaferli barna þar sem félagsfærni þeirra eflist og skilningur þeirra á lífi 

og tilveru eykst í gegnum nýjar upplifanir.  

 

3.1 Lev Vygotsky 
Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky lagði mikla áherslu á félagsleg samskipti barna. 

Hann leit svo á að félagslegt ferli breytist í tilfinningalegt ferli, það er að segja félagsleg 

samskipti barna efli félagsfærni þeirra. Sérhvert atriði í menningarlegum þroska barnsins 

kemur fyrir tvisvar, fyrst á félagslegu sviði, á milli manna og síðar á persónulegu sviði, 

eða í barninu. Þetta þýðir að ef barnið verður fyrir jákvæðri reynslu í samveru með öðrum 

börnum, þá getur sú ytri upplifun orðið að löngun og hæfni til að taka þátt í samveru með 

öðrum. Þetta sýnir að börn hafa sífellda þörf fyrir nýja reynslu, hún örvar persónulegan 

þroska þeirra og er þar af leiðandi besti kennarinn. Á þennan hátt byggir barnið í raun upp 

eigin menningu, gildi og áhuga. Það verður sterkur, sjálfstæður og virkur einstaklingur 

sem getur lært það sem honum er kunnugt og nýtur góðs af (Broström 1998: 35-36;  

Luckner og Nadler 1997: 50-51; Moll 1990: 226). 

Vygotsky setti fram kenningu um svokallað svæði mögulegs þroska, eða ,,Zone of 

proximal development.“ Kenningin greinir það svæði sem er á milli hins eiginlega 

þroska, þar sem barnið getur leyst verkefni á eigin spýtur og þess þroska þar sem barnið 

þarf á leiðsögn reyndari einstaklings að halda. Í stuttu máli sagt þá eru öll félagsleg 

samskipti góð fyrir börn og ef reyndari einstaklingur, til dæmis eldri börn, er þeim til 

aðstoðar þá fá þau miklu meira út úr hlutunum og upplifununum (Moll 1990: 157, 228).  
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3.2 Jerome Bruner 
Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner hefur alla sína tíð verið hlynntur 

hugsmíðahyggjunni, þar sem lögð er áhersla á að einstaklingur bæti ofan á eigin 

þekkingu. Hann segir nám stuðla að getu barna til að nota þekkingu sína til að aðlagast 

menningu sinni og þeim breytingum sem þar eiga stað. Umhverfið og reynsla barna hefur 

því mikil áhrif á nám þeirra en áhuginn skiptir einnig gífurlega miklu máli, þar sem 

Bruner telur hann vera besta námshvatann. Samkvæmt skoðunum Bruners er 

vitsmunaþroskinn stigskiptur, frá bernsku til fullorðinsára. Til þess að börn fái sem mest 

út úr námi sínu eigi kennarar að nota viðeigandi kennsluaðferðir sem stuðla að því að 

börn geti lært hvað sem er, óháð stigum vitsmunaþroskans. Auk þess þurfi börn að verða 

virkir þátttakendur í eigin námi (Bruner 1999: 10, 12; Án höfundar 2001; Smith 2002).  

 

3.3 Howard Gardner 
Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner setti fram fjölgreindarkenninguna sem segir 

að hver einstaklingur búi yfir átta greindum. Þær eru málgreind, tónlistargreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind.  Hver greind á sinn stað í heilanum og þau svæði 

sem eru mest virk eru stærri en hin sem fá ekki nægilega örvun. Svæðin eða greindirnar 

sem fá ekki þessa örvun falla þá í skuggann á þeim greindum sem börnin eru sterkust í. 

Venjulega vinna margar greindir saman sem gerir það að verkum að sjálfstæði hverrar og 

einnar er ekki eins sjáanlegt og ella. Samkvæmt Gardner á því að meta börnin út frá 

styrkleika þeirra, það er að segja á hvaða sviði þau eru sterkust, í stað skriflegra og 

munnlegra prófa (Gardner 1993: 2-9, 12).  

Málgreind gefur til kynna að einstaklingar eigi auðvelt með að nota málið til að 

sannfæra aðra, koma fólki í skilning um reglur, veita upplýsingar, lesa leiðbeiningar og 

útskýra. Þeir eru vel máli farnir þannig að skilaboð komast skýrlega til skila og þeir gera 

sig þar með skiljanlega. Tónlistargreindin gefur til kynna hversu góðir einstaklingar eru 

að greina og slá takt, syngja og halda laglínu. Þeir eru næmir fyrir styrk- og veikleika 

tónlistarinnar og geta gert sér grein fyrir mismunandi hljóðfærum í tónverkum, hvernig 
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tónverkin eru sett saman og hvernig hægt sé að búa til lög með hljóðfærum. Rök- og 

stærðfræðigreind snertir tölur og formúlur. Einstaklingar sem eru sterkir á þessu sviði 

eiga auðvelt með að færa rök fyrir forsendum niðurstaðanna sem þeir komast að. 

Stærðfræðingur vill til dæmis reyna að finna svar sem enginn hefur fundið áður og hefur 

það í för með sér að það breyti hugsun annarra stærðfræðinga. Þeir sem eru sterkir á 

þessu sviði hafa oft engan áþreifanlegan efnivið til að vinna með, aðeins hugsun sína, 

sem einkennist af röð keðjuverkandi staðhæfinga (Gardner 1993: 78, 104-108, 136-139).  

Einstaklingar með sterka rýmisgreind eiga auðvelt með að lesa af landakortum og 

geta séð umhverfið fyrir sér, eins og vegalengdir, áttir og fjarlægðir. Einnig geta þeir séð 

sama hlutinn frá mörgum sjónarhornum. Líkams- og hreyfigreind byggist á góðum fín- og 

grófhreyfingum. Þeir sem eru sterkir á þessu sviði hafa mikla og góða samhæfingu augna, 

hugsunar og líkama. Þeir eiga því tiltölulega auðvelt með að framkvæma stórar jafnt sem 

litlar hreyfingar. Hver hreyfing sem við gerum er úthugsuð, en þó ekki hugsuð í eiginlegri 

merkingu, þar sem hún gerist oftast sjálfkrafa og ómeðvitað. Sjálfsþekkingargreind snýr 

að einstaklingnum sjálfum, hversu vel hann þekkir sjálfan sig og tilfinningar sínar. Þegar 

einstaklingur þekkir eigin tilfinningar, líðan, ánægju og sorg, á hann auðveldara en ella 

með að bregðast við mismunandi aðstæðum sem upp koma. Samskiptagreind segir til um 

hversu sterkur einstaklingur er í mannlegum samskiptum, það er að segja hversu vel hann 

skilur tilfinningar og líðan annarra. Það er ekki hægt að hafa sterka samskiptagreind ef 

sjálfsþekkingargreindin er slök, því einstaklingur þarf að þekkja eigin tilfinningar til að 

geta samsamað sig að tilfinningum annarra og geta sett sig í spor þeirra. Náttúrugreind er 

áttunda greindin sem Gardner ræddi um í viðtali sem Kathy Checkley tók við hann fyrir 

tímaritið Educational Leadership. Náttúrugreindin segir til um það hversu góður 

einstaklingur er í að þekkja og greina plöntur og dýrategundir og hafa góðan skilning á 

því hvernig umhverfið er uppbyggt af náttúrunnar hendi (Gardner 1993: 170-179, 209-

212, 238-244; Guignon 1998). 

Greindir eða áhugasvið barna er nokkuð sem taka þarf sérstakt tillit til hvað varðar 

nám þeirra, þroska og getu. Bæði vettvangsferðir og leikræn tjáning geta með góðri 

skipulagningu komið inn á flestar, ef ekki allar greindir Gardners.     
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3.4 John Dewey 
Bandaríski heimspekingurinn, sálfræðingurinn og uppeldisfrömuðurinn John Dewey 

hefur haft mikil áhrif á starf innan leikskóla og eru hans aðal einkunnarorð ,,að læra með 

því að framkvæma“ (Ens: ,,learning by doing“) vel þekkt meðal fagfólks á leikskólasviði. 

Hann taldi að viðbrögð einstaklinga gagnvart ólíkum aðstæðum, breyttust með tilkomu 

nýrrar reynslu og athafna og byggjast hugsun og upplifun einmitt á þessari nýju reynslu. 

Öll sú reynsla sem börn upplifa og öðlast, hjálpar þeim að undirbúa sig fyrir frekari 

reynslu og hefur samfélagið og breytingar innan þess mikil áhrif á hana. Ef börn fá 

tækifæri til að byggja á fyrri reynslu þá eru meiri líkur á samfellu í námi þeirra seinna á 

lífsleiðinni, það er að segja þegar ný reynsla er löguð að hinni eldri (Dewey 1996: 12, 

15).  

 Áhuginn er það sem skiptir mestu máli þegar um nám barna er að ræða. Þó okkur 

beri skylda til að læra ákveðin viðfangsefni, einungis vegna þess að það er lögum 

samkvæmt, er ekki þar með sagt að þau muni nýtast okkur í framtíðinni. Það sem börn 

læra ómeðvitað er oftast það sem þau minnast mest og getur verið drifkraftur þeirra til að 

vilja öðlast meiri þekkingu á því viðfangsefni. Þess vegna eru meiri líkur á því að börnin 

muni nýta sér upplýsingarnar sem þau hafa aflað sér um viðkomandi viðfangsefni í 

framtíðinni ef áhuginn er til staðar. Þegar barnið sýnir áhuga þarf hinn fullorðni að reyna 

að komast að því hvort og hvernig hægt sé að vinna betur á forsendum barnsins.  Áhugi 

barnsins getur einnig tekið allt aðra stefnu en upp var lagt með, þegar unnið er að 

ákveðnum verkefnum. Hinn fullorðni þarf því að vera með opinn huga til þess að finna út 

hvernig best sé að styðja barnið í náminu og afla þeirra upplýsinga sem til þarf. Hægt er 

að fara margar leiðir til að afla gagna, til dæmis með því að fara í vettvangsferðir, fá 

heimsóknir og gera tilraunir, svo eitthvað sé nefnt. Þessar leiðir ýta undir virkni barna í 

eigin námi og þar af leiðandi er lögð meiri rækt við þá meðfæddu eiginleika sem þau 

hafa, þar sem sum eru betri í einu en öðru. Þessir meðfæddu eiginleikar þurfa byr undir 

báða vængi vegna þess að það leiðir af sér aukið sjálfstraust barna. Ekki má gleyma að 

börn eru flest mjög athafnasöm að eðlisfari og finnst gaman að fást við hina ýmsu hluti, í 

stað þess að sitja bara og hlusta (Dewey 1996: 21-23; Dewey 2000: 262-264). 
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3.5 Kenneth og Rita Dunn 
Hjónin Kenneth og Rita Dunn útfærðu kennsluaðferðir sem kallast Learning Styles, eða 

námsstílar, sem byggjast á einstaklingsmiðuðu námi. Lögð er áhersla á að kanna hvernig 

börn einbeita sér og læra best. Því er mikilvægt að hafa augun opin fyrir þeim fyrirbærum 

sem grípa athygli hvers barns fyrir sig og finna út hvernig hægt sé að laga kennsluhætti 

að barninu. Samkvæmt kenningu Dunn- hjónanna þarf að taka mið af öllum umhverfis- 

og erfðarþáttum, það er að segja líkams-, félags-, sálfræði- og tilfinningaþáttum, svo öll 

börn njóti góðs af. Námsstílar barna eru ólíkir og byggjast á ólíkum viðbrögðum við 

áreitum, tilfinningum og fyrri reynslu (Dunn and Dunn 2008).  

 Þegar lagt er mat á námsstílana er tekið tillit til barnanna, notaðar sögur, ævintýri, 

rit- og myndmál, ímyndun og húmor. Kennarar útbúa einstaklingsnámskrár þar sem fram 

koma upplýsingar um þá námsleið sem barnið velur. Dunn- hjónin mæla með því að 

námsumhverfi barna sé sniðið að þeirra þörfum, til dæmis þegar lesið er fyrir þau þá beri 

að leyfa þeim að liggja ef þau vilja það frekar en að sitja (Dunn and Dunn 2008).    
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4. Leikræn tjáning 
 

Með ,,leikrænni tjáningu“ er átt við tjáningu merkingar með 

látbragði og lýsandi hreyfingum auk orða; greinist hún frá 

,,tali“ aðallega með þrennum hætti: hreyfingar og látbragð 

gegna þar meira hlutverki í tjáningu merkingar, samvinna 

hópsins er þar meiri og markvísari og táknræn merking 

skapast þar á auðveldari hátt vegna formfastari og fyllri 

einingar í framsetningu sem gjarnan styðst við söguþráð 

(Baldur Ragnarsson 1977: 33). 

4.1 Til hvers er leikræn tjáning?  
Leikræn tjáning krefst mikillar einbeitingar og þurfa börn að ímynda sér raunverulegar 

aðstæður þar sem þau setja sig í spor annarra, ræða saman og leysa ágreining sem oft 

kemur upp. Hæfileikinn til að beita leikrænni tjáningu er börnum meðfæddur og er 

mikilvægt að rækta þann hæfileika vegna þess að hann leiðir af sér persónulegan þroska 

og ímyndunarafl þeirra fær örvun. Börn byrja snemma að velta fyrir sér umhverfinu og 

fyrirbærum sem þar finnast og er leikræn tjáning því tilvalin til notkunar í 

vettvangsferðum, þar sem hún getur gefið marga möguleika. Vangaveltur barna gera þau 

meðvitaðri um hugsanir sínar og þau geta þar af leiðandi metið hugmyndir sínar og öðlast 

ef til vill aukinn skilning á lífinu. Hugmyndirnar eru ekki það eina sem vekur forvitni 

barna á lífinu heldur einnig það sem þau segja og gera þegar þessar athafnir fara fram. Í 

gegnum leikræna tjáningu eykst félagsþroski barna þar sem þau tileinka sér samvinnu, 

læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu (McCaslin 1981: 183; 

Davies 1983: 6, 9).  

Leikræn tjáning er góð fyrir hreyfiþörf barna. Líkamstjáning er þeim eðlileg og eru 

til margir söng- og hreyfileikir sem hægt er að nota til að stuðla að líkams- og 

hreyfiþroska þeirra. Þegar hreyfingu og leikrænni tjáningu er blandað saman verða börn  

meðvituð um eigin líkama og líkamstjáningu og geta lært muninn á líkamlegri slökun og 

æsingi. Á þennan hátt getur sjálfstraust og sjálfsmynd hvers barns eflst til muna 

(Arngrímur Viðar Ásgeirsson 2001). 
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Börn upplifa ólíka hluti í vettvangsferðum og hafa ríka þörf til að tjá sig um lífið og 

tilveruna. Þar geta hlutverka- og ímyndunarleikir komið að góðum notum. Börn þurfa að 

fá tækifæri til að upplifa sig bæði sem einstaklinga og sem hluta af heild og er hægt að 

veita þeim þá upplifun í gegnum leikræna tjáningu. Þar vinna þau í sameiningu með 

ákveðið viðfangsefni og sérkenni hvers barns fær að njóta sín. Þannig geta börn orðið fær 

í að sjá og meta aðstæður út frá ólíkum sjónarhornum.  

4.2 Leikir 
Leikur er mikilvægasta þroskatæki barna á leikskólaaldri og eru til margskonar 

skilgreiningar á honum. Hann er sagður vera heillandi athöfn sem börn taka þátt í af 

einlægni og ákafa, þar sem þau þjálfa hegðun sína án þess að hafa áhyggjur af 

afleiðingum. Einnig er hann þeim hvatning, tenging við raunveruleikann, sjálfsprottinn 

og grípandi. Í fyrstu einkennist hann af einleik en síðan þróast hann yfir í samleik eftir 

því sem börnin eldast og læra að meta félagsskap annarra barna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995: 45, 77, 83; Fox. 2008). 

Leikþörf barna er mjög sterk og þurfa þau að fá útrás fyrir þá þörf og nýta þess 

vegna öll tækifæri og aðstæður sem gefast til ímyndunarleikja. Eins og áður hefur komið 

fram þá spilar ímyndunaraflið stórt hlutverk í félagsþroska barna og verða hlutverka- og 

ímyndunarleikir því þegar frá líður sífellt mikilvægari í þeirra daglega lífi. Slíkir leikir 

eru í raun lítil leikrit þar sem börn vinna úr upplifunum sínum á leikrænan hátt. Nellie 

McCasling segir í bók sinni Children and Drama (1981) að sumir telja ímyndunarleiki 

vera aðferðir barna til að forðast reglur raunveruleikans. Fræðimaðurinn Vygotsky benti 

hins vegar á að börnin séu með þessu að setja sér reglur. Ímyndaðar aðstæður 

endurspegla raunveruleikann jafnvel þó þær stangist á við hann því börnin túlka 

raunveruleikann á sinn eigin hátt (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995: 63-

72; McCaslin 1981: 181). 

Fræðimennirinir Vygotsky og Dewey eru báðir sammála um mikilvægi leiks í lífi 

og námi barna. Ímyndunarafl barnanna fær byr undir báða vængi og þau rannsaka og 

öðlast skilning á hinu daglega lífi. Samkvæmt Vygotsky er leikurinn vitsmunalegt ferli 

þar sem börn túlka undanfarna reynslu sína en öðlast einnig nýja reynslu í gegnum hann. 

Dewey talaði einnig um leikinn sem vitsmunalegt ferli því þar eru börn að leggja á 

minnið og læra. Að hans mati eiga hinir fullorðnu oft erfitt með að skilja það sem er í 
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gangi í hugarheimi barna því þeir tengja oft leik barna við tóma skemmtun en ekki nám. 

Þetta sýnir hversu hugarheimar barna og fullorðinna eru ólíkir. Fullorðnir líta oftar en 

ekki á lífið sem tóma vinnu, en í augum barna er lífið leikur. Þau eiga það til að líta á 

veröldina sem við lifum í töfraaugum. Ímyndunaraflið nota þau til að glæða líf sitt 

skemmtun og láta hugann hverfa frá alvöru lífsins til staða sem þau ein vita hvað tákna. 

Það er hugurinn sem gildir í hverri athöfn fyrir sig, hugarfarið þarf einungis að vera rétt 

(Moll 1990: 227; Fox 2008; Dewey 2000: 259-261). 

4.3 Hlutverk kennarans 
Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að leikrænni tjáningu barna. Hann  

aðstoðar börnin við að dýpka skilning þeirra og ímyndunarafl svo árangur náist. Slíkur 

stuðningur eykur líkurnar á frumkvæði barna í eigin námi. Það leiðir svo enn frekar til 

þess að þau verði sjálfstæðir einstaklingar, setji sér markmið og leggi sitt af mörkum til 

að ná þeim markmiðum. Upplifanir barna og túlkanir eru ólíkar og þarf kennarinn því að 

vega og meta upplifun hvers barns fyrir sig. Hann  leyfir börnunum að njóta sín og gefur 

þeim færi á að þróa eigin hugmyndir með því að útvega þeim þann efnivið sem til þarf. 

Þannig getur hann stuðlað að því að reynslan eigi eftir að hafa góð áhrif á framtíð 

barnanna. Hann þarf þó að gæta þess að verkefnin séu hvorki of þung né of létt og að 

áhugi barnanna sé til staðar. Slík verkefnavinna kallar á samþættingu skipulags, 

hugmynda og staðreynda, öðruvísi hefur reynslan ekki menntanlegt gildi fyrir börnin 

(Luckner og Nadler 1997: 13; Davies 1983: 6, 9; Dewey 2000: 23, 42, 44). 

Ingvar Sigurgeirsson talar um í bók sinni Listin að spyrja (1996) hvernig kennarar 

geta borið sig að þegar þeir vilja skapa umræður meðal nemenda. Hann segir þar að ,,góð 

umræða sé á milli fólks sem ber virðingu fyrir hvert öðru.“ Þó bók hans fjalli um kennara 

í grunn- og framhaldsskólum, er margt sem leikskólakennarar geta nýtt sér frá honum, til 

að skapa umræður meðal barnanna. Tilgangur og markmið þess að skapa góða umræðu 

innan barnahópsins er margvíslegur. Tjáning er stór þáttur í umræðum, þar sem börnin 

þurfa að tjá sig, segja frá atburðum, lýsa eigin skoðunum og tilfinningum, útskýra og 

greina frá viðhorfum. Félagslegi þátturinn kemur einnig mikið við sögu þegar umræður 

eiga sér stað. Þannig læra börnin að hlusta á það sem aðrir hafa um málin að segja, deila 

upplýsingum sín á milli, læra að styðja hvert annað, hlæja og finna sig vera metin (Ingvar 

Sigurgeirsson 1996: 9-10).  
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5. Hugmyndir að vettvangsferðum með leikrænni tjáningu 
 
Hugmynd að vettvangsferð og framkvæmd hennar getur kviknað við ýmsar aðstæður. 

Hlutverka- og ímyndunarleikir geta meðal annars hentað vel í slíkar ferðir og er hægt að 

hafa meðferðis leikföng sem henta slíkum leikjum. Auk þess hefur náttúran að geyma 

ýmislegt gagnlegt í slíka leiki og því er tilvalið að hvetja börnin til að leita að einhverju 

sem þau vilja nota. Hægt er til dæmis hægt að biðja börnin um að safna hlutunum á einn 

stað og kennarinn spyr þau hvernig þau vilji nota þá. Á þennan hátt er meðal annars hægt 

að kenna þeim að umgangast náttúruna á réttan hátt sem gæti stuðlað að því að þau læri 

að meta hana.     

 Hér á eftir munu höfundar koma með nokkrar hugmyndir að vettvangsferðum þar 

sem leikræn tjáning er notuð. Hugmyndirnar koma til vegna reynslu höfunda og 

fræðilegrar þekkingar en auk þess munu þeir benda á hugmyndir sem þeir hafa lesið sér 

til um.  

 

5.1 Hugmyndir að kveikjum 
Margar vettvangsferðir geta komið til vegna áhugasviðs barna og kennara. Tilvalið getur 

verið að lesa bók sem tengist á einhvern hátt sérkennum þess svæðis sem ætlunin er að 

fara á. Ef mikið er um fugla á svæðinu er hægt að lesa og skoða bækur sem tengjast 

fuglum, hvort sem það eru sögubækur eða fræðibækur. Þá er hægt að fylgjast með hvaða 

fuglar eru í kringum leikskólann og athuga hvort sömu fuglategundir fyrirfinnast á 

áfangastöðum ferðanna.  

 Auk bóka er hægt að nota leiki eða umræður barna sem kveikju. Þau eru þá til 

dæmis spurð hvort og hvar hægt sé að nálgast viðfangsefnið í náttúrunni. Þannig geta 

börnin fengið tækifæri til að komast í snertingu við viðfangsefnið og öðlast meiri 

þekkingu á því. Hinir ýmsu söngvar geta verið gagnlegir þar sem tilvalið er að nota 

umfjöllunarefni þeirra sem kveikju. Sem dæmi má nefna, ef fara á í vorferð er hægt að 

nota lagið Lóan er komin til að vekja áhugann. Í ferðinni geta börnin athugað hvort þau 

sjái lóuna. Margir leikskólar hafa ákveðin þemu sem geta verið margs konar, má þar 
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nefna árstíðirnar, hafið, jörð, loft, eld og svo framvegis og geta þessi þemu oft verið 

ástæður og kveikjur fyrir vettvangsferðum.  

 Þessar hugmyndir eru ekki tæmandi því hægt er að fá kveikjur út frá mörgu öðru, 

eins og nánasta umhverfi leikskólans, reynslu kennara og barna. Umfram allt er þó 

mikilvægt að þær vekji áhuga allra.  

 

5.2 Veðurfræðingur 
Þegar fara á í vettvangsferð er tilvalið að velja einhver börn sem veðurfræðinga. Áður en 

lagt er af stað í ferðina þá geta veðurfræðingarnir greint frá veðrinu og sagt til um 

ákjósanlegasta útifatnaðinn. Þegar á leikskólann er komið rifja þeir svo upp, með hinum 

börnunum, hvernig veðrið var, hvort það breyttist ef til vill frá því um morguninn. Á 

þennan hátt geta börnin fengið meiri tilfinningu fyrir veðrinu, málþroski þeirra eykst sem 

og félagsfærni þeirra, þar sem veðurfræðingarnir  fræða hin börnin um veðráttuna.  

 

5.3 Lögregla 
Auk veðurfræðinga er hægt að hafa börn sem lögreglu sem sjá um að reglum sem lagt er 

upp með, sé fylgt. Þá gæta þau börn sem þetta hlutverk hafa þess að allir haldi hópinn, 

fari eftir umferðareglum og þess háttar. Lögreglumennirnir halda sig þá fremst og aftast í 

hópnum með kennurum og gæta þess að enginn dragist aftur úr eða hlaupi á undan. Þegar 

komið er aftur á leikskólann er hægt að biðja lögreglumennina um að ræða við börnin um 

hvað gekk vel í ferðinni, sem sagt einblína á það jákvæða. 

 

5.4  Allir í hlutverk 
Gaman getur verið að skipta algjörlega um hlutverk, hvort sem farið er í búninga eða 

einungis andlitsmálning notuð, þegar um vettvangsferðir er að ræða. Andlitsmálning 

getur komið að góðum notum þegar fara á í hlutverk einhverra persóna, dýra og fleira, án 

mikillar fyrirhafnar. Tilvalið er að hafa slíkt með í för þegar fara á til dæmis í skógarferð 

eða á víðáttumikið svæði. Börn sem og kennarar yrðu þá máluð í framan eins og 

einhverjar persónur, dýr eða annað sem þeim dettur í hug. Í framhaldi af því væri frjálsi 
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leikurinn svo alls ráðandi, en einnig væri hægt að fara í ýmsa útileiki þar sem kennararnir 

og börnin myndu hegða sér samkvæmt hlutverkum sínum.   

 Það þarf ekki endilega andlitsmálningu eða búninga til að koma sér í hlutverk því 

auðvelt getur verið að búa til sögu sem krefst þess að börnin ímyndi sér sig sjálf í 

aðstæðunum og túlki þær á sinn leikræna hátt. Ef til vill getur kennarinn búið til upphaf á 

sögu um til dæmis tré, köngulær, fiska, orma, tröll, álfa, sjóræningja, kónga og 

drottningar og þar fram eftir götunum. Sagan væri þannig að börnin ættu auðvelt með að 

upplifa hana úti við. Það er að segja, sagan er lesin en síðan er farið í vettvangsferð þar 

sem söguþráðurinn er í brennidepli og áhersla lögð á að börnin geti haft áhrif á gang 

sögunnar. Þegar á leikskólann er komið fá börnin svo að ráða hvernig sagan endar og 

byggt er á upplifun þeirra. Útkoman gæti þá verið ein saga fyrir hvert barn eða endir 

sögunnar saminn í sameiningu. Sagan gæti jafnvel endað með leikriti þar sem allir fá sitt 

hlutverk og afrakstur vettvangsferðarinnar fær notið sín.       

 

5.5 Útileikir     
Flest útivistarsvæði eru tilvalin til útileikja og hafa börn gott og gaman af því. Líkams- og 

hreyfiþroski þeirra fær þar byr undir báða vængi. Hér koma nokkrar hugmyndir að 

góðum útileikjum sem höfundar hafa mikið dálæti á síðan úr æsku og telja að þeir henti 

vel í vettvangsferðir. Auðvelt er að útfæra þá á þann hátt að þeir henti leikrænni tjáningu. 

 

5.5.1 Hlaup í skarðið  

Þessi leikur er sígildur og hentar öllum aldurshópum. Þátttakendur standa í hring og 

leiðast, með rassinn útá við. Einn er’ann og slær í rassinn á einhverjum sem stendur í 

hringnum. Sá sem slegið er í, á að hlaupa í gagnstæða átt við þann sem er’ann og þeir 

keppast um hver er á undan í skarðið. Sá sem náði skarðinu snýr rassinum inn í hringinn, 

svo ekki sé hægt að slá í hann aftur. Hinn aftur á móti er’ann og finnur sér annan rass til 

að slá í og svo koll af kolli, þar til allir hafa hlaupið.  

 



 

29 
 

 

5.5.2 Inn og út um gluggann 

Leikurinn hentar börnum á aldrinum þriggja ára og upp úr. Í leiknum er sungið:  

 Inn og út um gluggann 

 inn og út um gluggann, 

 inn og út um gluggann 

 og alltaf sömu leið. 

 Nem ég staðar bak við hann Kalla, 

 nem ég staðar bak við hann Kalla.. 

 Nem ég staðar bak við hann Kalla, 

 svo fer hann sína leið: 

Börnin leiðast í hring. Þau standa öll kyrr nema eitt þeirra, sem er utan við hringinn. Það 

barn gengur til vinstri og fer undir armana á börnunum í hringnum, sem halda höndunum 

uppi en leiðast áfram. Á meðan á þessu stendur er sungið ,,Inn og út um gluggann.“ 

Þegar sá hluti er búinn og komið er að ,,Nem ég staðar...“ þá stillir barnið sér upp fyrir 

aftan eitthvert þeirra barna sem er í hringnum, til dæmis Kalla, og þá er sungið ,,Nem ég 

staðar bak við hann Kalla...“ Bilin milli barnanna í hringnum eru sem sagt gluggarnir 

sem halarófan fer inn og út um; út um þann fyrsta til vinstri, inn um þann næsta, og svo 

framvegis. Í þessum leik geta börnin fengið að velja sér sögupersónu, eins og Rauðhettu, 

Mjallhvíti, Pétur Pan og fleiri. Ef þetta er gert þá er einfaldlega sungið ,,Nem ég staðar 

bak við hana Rauðhettu...“ svo dæmi sé tekið. 

 

5.5.3 Hókí Pókí 

Leikurinn hentar börnum á aldrinum þriggja ára og upp úr. Staðið er í hring og haldist í 

hendur. Sungið er: 

Við setjum hægri fótinn inn, 

Við setjum hægri fótinn út. 

Inn, út, inn, út og hristum hann svo til. 

Við gerum hókí pókí og snúum okkur í hring. 

Þetta er allt og sumt. 

Ooooo hókí, hókí, pókí. 
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Ooooo hókí, hókí, pókí. 

Ooooo hókí, hókí, pókí. 

   Þetta er allt og sumt. 

Þegar sungið er ,,Oooo hókí, hókí, pókí...“ þá hlaupa allir inn og út úr hringnum og leiðast 

í leiðinni. Í laginu er hægt að nefna hvaða líkamspart sem er og er þetta því mjög góð leið 

fyrir börn að læra um líkamann. Hægt er að útfæra leikinn þannig að dýranöfn, eða annað 

tilfallandi, séu notuð í stað líkamans. Þá er til dæmis hægt að syngja ,,við setjum litla 

flugu inn...“ eða ljónið, björninn, fiskinn, könguló og svo framvegis. Í stað þess að syngja 

,,Ooooo hókí, hókí, pókí...“ þá eru dýrin leikin og hljóðin sem þau gefa frá sér, til dæmis 

,,Oooo ljónið, ljónið, ljónið...rrruarrr...“ 

 

5.5.4 Tíu fílar lögðu af stað í leiðangur  

Þessi leikur hentar vel börnum á öllum aldri. Einn byrjar og hinir bíða sitjandi/standandi. 

Sá sem byrjar syngur:  

 Einn fíll lagði af stað í leiðangur, 

 lítill var hans fótgangur.  

 Takturinn fannst honum heldur tómlegur  

 svo hann tók sér einn til viðbótar 

Þegar hér er komið við sögu þá bætist við einn í röðina og þá er sungið ,,Tveir fílar lögðu 

af stað í leiðangur...“og svo framvegis. Svona gengur þetta koll af kolli. Til að gera 

leikinn skemmtilegri þá er hægt að ganga á fjórum fótum og ef önnur dýr eru notuð í stað 

fíla, þá er hægt að nota fótgang viðkomandi dýrs. Einnig hefðu börnin ef til vill gaman af 

því að fá að velja sér dýr en þá þyrftu þau að vera búin að ákveða það áður en röðin er 

komin að þeim.  

 

5.5.5 Hvað heyrir þú? 

Þessi leikur hentar afar vel fyrir leikskólabörn, en hafa þarf í huga að því yngri sem 

börnin eru því augljósari þurfa hljóðin að vera. Í þennan leik þarf að notast við 

hljóðupptökur með ýmsum hljóðum. Nemendur hlusta á hljóðin og reyna að greina þau. 

Dæmi um hljóð sem auðvelt er að taka upp: vatnsnið, fótatak, umferðarhljóð, bifreið 
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ræst, högg af ýmsu tagi, hurðaskellir, hljóð frá ýmsum heimilistækjum, skrjáf í pappír 

eða öðru efni, blöðum flett, veðurhljóð, fuglahljóð. Þessi leikur reynir mjög á 

ímyndunarafl barna og ætti kennarinn að hvetja þau til að finna sem flesta möguleika 

fyrir hvert hljóð áður en þeim er sagt hvers eðlis hljóðið raunverulega er. Kjörið er að 

fela börnum að undirbúa leikinn og stýra honum.  

 Þarna er tilvalið að biðja börnin að túlka það sem þau heyra með leikrænni tjáningu 

og geta þau hjálpast að og gert það í sameiningu ef þeim finnst erfitt að túlka 

viðfangsefnin á eigin spýtur. Einnig getur kennarinn tekið þátt í leiknum því það losar oft 

um feimni hjá börnunum.  

 

5.5.6 Fram, fram fylking 

Leikurinn hentar öllum leikskólabörnum. Tveir einstaklingar eru ræningjarnir. Þeir 

standa á móti hvor öðrum og mynda saman hlið með því að haldast í hendur og setja þær 

upp í loft. Áður en þeir gera þetta þurfa þeir að velja sitt hvorn hlutinn, dýrið, ávöxtinn, 

persónu eða annað. Hinir mynda röð og ganga í gegnum bogann. Á meðan er sungið:  

Fram, fram fylking,  

 forðum okkur hættu frá 

 því ræningjar oss vilja ráðast á. 

 Sýnum nú dug, djörfung og hug. 

 Vaki, vaki vaskir menn  

 því voða ber á höndum.  

 Sá er okkar síðast fer 

 mun sveipast hörðum böndum.    

 

Þegar sungið er ,,mun sveipast hörðum böndum“ taka ræningjarnir þann sem var að fara 

undir hliðið, á þeirri stundu, til fanga. Þeir leiða hann til hliðar og fá hann, án þess að 

hinir heyri, til að velja annan hvorn hlutinn sem þeir ákváðu í upphafi. Viðkomandi  fer 

svo fyrir aftan ræningjann sem hann valdi. Svona gengur þetta koll af kolli þar til allir eru 

komnir fyrir aftan ræningjana og þá hefst reipitog. Ræningjarnir haldast þá í hendur, ef 

ekki er notað reipi. Allir toga af öllu afli til sín þangað til annað liðið fer yfir línu sem er 

mitt á milli þeirra. Það lið vinnur sem nær hinu yfir línuna. 
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 Þegar reipitogið hefst geta börnin haft gaman af því að leika það sem þau völdu, þó 

það sé ekki nema að gefa frá sér viðeigandi hljóð og hentar þetta þá frekar þegar um dýr 

eða persónur er að ræða. Ef úlfur hefði til dæmis orðið fyrir valinu, þá myndu börnin góla 

eða urra og svo framvegis. 

5.5.7 Þrautakóngur 

Börn á aldrinum þriggja ára og upp úr geta tekið þátt í leiknum. Mynduð er röð og sá sem 

er fremstur í röðinni er leiðtoginn. Þær hreyfingar sem hann gerir eiga hinir að herma 

eftir. Leiðtoginn fær að gera fjórar hreyfingar og fer svo aftast í röðina og næsti tekur við. 

Hægt er að hlusta á tónlist á meðan á leiknum stendur eða jafnvel syngja ,,Allir dansa 

kónga.“ 

    

5.6 Nokkrar hugmyndir að efni um leikræna tjáningu sem gæti komið að 
góðum notum í vettvangsferðum 
Margt er hægt að gera til að leikræn tjáning fái sinn sess í vettvangsferðum. Í bókinni 

Leiklist sem kennsluaðferð: Handbók fyrir kennara (2004) er að finna margs konar 

hugmyndir að leikrænum kennsluaðferðum og er sú bók ágætis hugmyndabanki. Þar er til 

dæmis fjallað um svokallaðar kyrrmyndir og spuna og hvernig hægt sé að nota þær 

aðferðir til að aðstoða börn við að öðlast skilning á upplifun sinni (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004).  

 Ása Helga Ragnarsdóttir, leiklistarkennari, hefur unnið mikið með börnum með 

leikræna tjáningu. Hún hefur notað svokallaðar spæjarabækur sem börnin nota til að 

skrifa eða teikna í það sem þau sjá í kringum sig. Í vettvangsferðum geta þessar 

spæjarabækur nýst mjög vel þar sem þær stuðla að því að börnin veiti umhverfi og 

náttúru aukna athygli. Þau geta síðan leikið það sem þau sáu þegar á leikskólann er 

komið. 

 Rannveig Þorkelsdóttir þýddi og staðfærði vinnuferli sem nefnist Lautarferð bangsa 

(2008). Vinnuferlið inniheldur nokkrar kennsluaðferðir sem felast í umræðum, látbragði, 

spuna og fleiru og getur þetta nýst vel í vettvangsferðum. Þarna er áherslan lögð á að 

börnin sýni umhyggju, læri að fara eftir fyrirmælum og bera ábyrgð (Rannveig 

Þorkelsdóttir 2008).  
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6. Útivistarsvæði í Kópavogi 
 
Höfundar ákváðu að taka fyrir fjögur svæði í Kópavogi sem henta vel til vettvangsferða, 

náms og útileikja. Staðirnir eru Kópavogsdalur, Borgarholt, Guðmundarlundur og 

Kópavogsleira. Margt er hægt að gera á þessum svæðum þau hafa sérkenni sem kalla á 

ólíkar upplifanir barna.  

 

6.1 Kópavogsdalur 
Kópavogsdalur liggur frá Kópavogsleiru við Hafnarfjarðarveg, meðfram Kópavogslæk að 

mörkum Kópavogs og Reykjavíkur í Suður-Mjódd. Þetta er stórt og mikið graslendi þar 

sem náttúran nýtur sín. Lækur liggur í gegnum allan dalinn og setur svip sinn á svæðið. Í 

dalnum má meðal annars finna hornsíli, fugla og ýmsar tegundir plantna, auk tilbúinna 

leiksvæða. Þarna væri gaman að sjá muninn á árstíðunum, þar ser hægt að taka 

ljósmyndir á hverjum árstíma fyrir sig og bera saman. Börnin geta þá reynt að ímynda sér 

hvernig það sé fyrir náttúruna að þurfa sífellt að breyta um búning. Þá er til dæmis hægt 

að skoða hvort og hvernig lækurinn breytist (Útivistarsvæði Kópavogs 1998: 4-5).  

 

6.2 Borgarholt 
Borgarholt er friðlýst sem náttúruvætti og þar stendur Kópavogskirkja, sem er í 

skjaldarmerki Kópavogskaupstaðar. Svæðið er umlukið grjóti og getur það því hentað vel 

þegar um álfaþema er að ræða. Aðgengi að svæðinu er mjög gott því í Hamraborginni 

hafa mjög margir strætisvagnar stoppistöð. Holtið getur einnig hentað mjög vel þegar 

fræðast á meðal annars um hvers vegna grjótið er þarna og hvaða smádýr gætu átt bústað 

sinn innan um það. Börnin gætu haft gaman af því að leika dýr, grjót eða annað sem þeim 

dettur í hug (Útivistarsvæði Kópavogs 1998: 10-11). 

 

6.3 Guðmundarlundur  
Guðmundarlundur er skóglendi sem Skógræktarfélag Kópavogs á og rekur, en áður fyrr 

var það í eigu Guðmundar Jónssonar. Þarna eru skemmtilegir stígar og lundir og tilvalið 
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fyrir börn að upplifa ólík litbrigði skógarins hvað varðar árstíðirnar. Hægt er að eyða 

heilum degi á þessum stað og má geta þess að þar er góð grillaðstaða með borðum og 

bekkjum (Skógræktarfélag Kópavogs 2009).   

 

6.4 Kópavogsleira 
Kópavogsleira er uppfull af lífi og fegurð og nær að botni Kópavogs. Þarna gætu börn 

haft gaman af því að taka með sér fötur og stækkunargler til að rýna í jarðveginn og það 

sem þar er að finna. Þau fá möguleika á því að sjá muninn á flóði og fjöru ef farið er á 

réttum tíma. Ef leikskóli er til dæmis með hafið sem þema er þetta tilvalinn áfangastaður 

til fræðslu. Áður en farið er í ferðina geta börnin fengið að skoða bækur sem fjalla um 

hafið og hvaða hlutverki það gegnir fyrir hinar ýmsu lífverur og faratæki, eins og skip og 

hvali. Þegar komið er aftur á leikskólann er hægt að nota kubba eða börnin geta leikið 

það sem fyrir augum bar (Útivistarsvæði Kópavogs 1998: 8-9).     
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7. Vettvangsathuganir   
 
Mánudaginn 9. mars 2009 gerðu höfundar vettvangsathuganir í tveimur leikskólum 

Kópavogsbæjar. Tilgangurinn var að reyna að sjá hvort vettvangsferðir og leikræn tjáning 

eigi vel saman. Sex börn á aldrinum fimm til sex ára tóku þátt í hvorri athugun fyrir sig. Í 

báðum athugununum var álfaþema, en svo skemmtilega vildi til að daginn áður höfðu 

álfar komið í heimsókn í Stundina okkar í sjónvarpinu, án vitneskju höfunda og börnin 

því mjög áhugasöm um álfa. Þrátt fyrir að athuganirnar hafi báðar byggst álfaþema, var 

sitt hvor aðferðin notuð (Ríkisútvarpið 2009). 

 

7.1 Fyrri vettvangsathugun  
Fyrri vettvangsathugun var framkvæmd kl tíu að morgni. Hún byggðist á ratleik þar sem 

sex börn; fjórir drengir og tvær stúlkur fimm og sex ára tóku þátt. Þau áttu að finna sex 

steina sem faldir voru í grennd við leikskólann. 

 

7.1.1 Markmið og leiðir  

Markmiðið með vettvangsferðinni var að fá börnin til að lifa sig inn í hlutverk sín, öðlast 

skilning á gildi samvinnu og hjálpsemi, þjálfist í að fara eftir fyrirmælum og settum 

reglum og læri að lesa af korti. Leiðin sem farin var til að ná markmiðum var að lesa sögu 

til að kveikja áhuga barnanna á völdu viðfangsefni. Þá var farið í vettvangsferð þar sem 

leikrænni tjáningu var fléttað inn í ferðina og áhersla lögð á skýr fyrirmæli svo ferðin 

gengi sem best og ímyndunarafl barnanna fengi örvun. 

 

7.1.2 Undirbúningur  

Höfundar byrjuðu á því að ákveða þema í vettvangsferðina og fyrir valinu varð álfaþema 

sem fyrr greinir. Því næst skoðuðu þeir nánasta umhverfi leikskólans, þar sem fundið var 

stórt og skemmtilegt holt með aragrúa af stórum steinum. Þá var komið að því að leita að 

steinum sem nota átti sem álfahús. Fóru höfundar því í göngutúr þar sem týndir voru 

nokkrir meðalstórir steinar sem ekki voru of þungir fyrir börnin. Því næst var leitað að 

álfasögu og var sagan Dagrún og Álfrún eftir Margréti Jónsdóttur (Margrét Jónsdóttir 
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1992: 377-378) fyrir valinu, höfundar breyttu orðalagi sögunnar lítillega (sjá fylgiskjal 1). 

Að því loknu var skrifað bréf frá álfi sem kallaðist Alli sem nota átti í ferðinni (sjá 

fylgiskjal 2). Höfundar teiknuðu síðan upp kort af svæðinu, þar sem sex kennileiti voru 

notuð sem stöðvar (sjá fylgiskjal 3). Á hverri stöð fyrir sig voru ákveðin fyrirmæli til 

barnanna sem fólu í sér leikræna tjáningu (sjá fylgiskjal 4). Næsta skref var að fela 

steinana og fundnar trjágreinar til að marka X í snjóinn. Bréfið frá Alla álfi ásamt kortinu 

var sett í plastvasa og komið fyrir á upphafsstað ratleiksins á holtinu.   

 

7.1.3 Framkvæmd  

Byrjað var á því að lesa álfasöguna Dagrún og Álfrún. Umræður um álfa fylgdu í kjölfar 

sögunnar og voru börnin spurð hvort þau vildu fara í göngutúr. Þau svöruðu játandi og 

sögðust ef til vill geta fundið stein, eins og í sögunni. Gengið var að svæðinu sem 

höfundar höfðu skoðað og byrjuðu börnin að banka á steinana strax og þau komu á 

svæðið. Hjá einum steininum fundu þau bréfið frá Alla álfi sem þau báðu höfunda um að 

lesa. Í bréfinu bað Alli álfur börnin um hjálp við að finna týndu álfahúsin. Þau skoðuðu 

kortið sem fylgdi með bréfinu og fóru eftir því og þeim fyrirmælum sem vísbendingarnar 

sex gáfu upp þar til þau fundu földu álfahúsin. Börnin tóku þá hvert sitt álfahús og fóru 

með þau á upphafsstað, þar sem bréfið frá Alla álfi fannst.     

 

7.1.4 Umræður 

Að mati höfunda gekk ferðin mjög vel, drengirnir lifðu sig þó mun meira inn í hlutverk 

sín heldur en stúlkurnar tvær. Strax eftir lestur sögunnar hófust miklar umræður um álfa 

og steina. Börnin töluðu meðal annars um atburði sem tengjast álfum, þar á meðal þegar 

álfar komu í Stundina okkar þann 8. mars 2009. Þegar lagt var af stað í ferðina ræddu 

börnin um hvað þau ættu heima hjá sér sem tengdist á einn eða annan hátt álfum. Einn 

drengurinn sagðist eiga óskastein, annar álfatröll og sá þriðji sagði ,,ég á álfastein sem er 

svona stór fyrir hurðina.“ Einn drengurinn tók upp stein sem á vegi hans varð og sagðist 

hafa fundið álfastein. Hann bankaði svo á steininn, setti hann upp að eyranu og sagði ,,ég 

heyri eitthvað, hann segir þetta er gamall maður.“ Drengurinn rétti síðan öðrum dreng 

steininn, sem setti hann einnig upp að eyranu og hlustaði (Ríkisútvarpið 2009).  
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Þegar komið var að holtinu hópuðust börnin í kringum stóran stein og prófuðu að 

banka á hann eins og í sögunni. Einn drengurinn tók eftir skrúfu sem var föst í steininum 

og velti fyrir sér hvers vegna hún væri þar. Annar drengur sagði að þetta væri kannski 

skorsteinn en sá þriðji sagði að þetta væri eitthvað til að tala í svo álfarnir heyrðu í manni. 

Hann byrjaði síðan að tala í skrúfuna og undraði sig á því að fá ekkert svar. Börnin héldu 

áfram að leika sér í steinunum þar til önnur stúlkan fann bréfið frá Alla álfi og kallaði á 

höfunda og sýndi þeim. Einn drengurinn sagði þá ,,kannski sendi álfurinn þetta til okkar.“ 

Bréfið var lesið og börnin sýndu kortinu mikinn áhuga og voru öll tilbúin að hjálpa Alla 

og hinum álfunum við að koma álfahúsunum, sem maður hafði tekið, aftur til skila. 

Umræður hófust þá um manninn sem hafði tekið og falið álfahúsin. Börnin veltu því 

mikið fyrir sér hver það hefði verið og hvar hann væri. 

   

 

 

Einn drengurinn tók það hlutverk að sér að halda á kortinu og síðan hófst leitin. 

Annar drengur sá fótspor í snjónum og sagðist halda að þetta væru spor mannsins sem tók 

álfahúsin. Nú færðist fjör í leikinn þar sem keppst var við að leita að vísbendingunum 

sem leiddi okkur að álfahúsunum. Fyrsta vísbendingin gaf þau fyrirmæli að leika 

snjókorn sem væru að falla á jörðina. Börnin spurðu þá hvernig þau ættu að gera það. Við 
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bentum þeim á að útfæra sínar eigin hugmyndir, hvernig þau héldu að snjókorn falli á 

jörðina, og þá komu ýmsar útgáfur, allt frá því að henda snjónum upp í loft yfir í að láta 

sig falla á jörðina.  

Fyrirmæli annarrar vísbendingar voru þau að hafa þögn og hlusta. Einn drengurinn 

sagðist hafa heyrt ,,úúúúúú“ og annar að einhver væri týndur. Við spurðum hver gæti 

verið týndur og svöruðu börnin ,,álfur.“ Einn drengurinn sagðist hafa fundið eitthvað 

strjúkast við fótinn og var að viss um að það hefði verið álfur, því þeir eru ósýnilegir.  

Þriðju vísbendinguna var erfitt að finna og héldu börnin að hún væri hjá stórum bíl. 

Þau skoðuðu því kortið betur og áttuðu sig þá á því að myndin á kortinu var af kerru sem 

var við hliðina á bílnum. Þar áttu þau að faðma hvort annað til að geta haldið áfram, sem 

þau og gerðu.  

Fjórða vísbending var hjá tré sem stóð eitt og sér á holtinu. Þar áttu börnin að hoppa 

tíu sinnum eins og froskar. Þetta gerðu börnin hiklaust, töldu hvert fyrir sig og létu vita 

þegar þau voru búin að hoppa tíu sinnum. 

Fimmta vísbendingin gaf börnunum þau fyrirmæli að draga djúpt andann og athuga 

hvaða lykt þau finndu. Sum sögðust hafa fundið náttúrulykt en flest urðu vör við álfalykt. 

Sjöttu vísbendinguna fundu börnin hjá 

borði sem einn drengurinn sagðist vita hvar væri 

og spratt hann af stað í átt að því. Þar voru 

fyrirmælin þau að allir ættu að syngja hátt og 

skýrt lagið Höfuð, herðar hné og tær (sjá 

fylgiskjal 5). Við spurðum þau hvort söngurinn 

hafi verið nógu greinilegur sem þeim fannst 

ekki og því sungu þau lagið aftur, enn hærra.  

Nú var loksins komið að því að finna X-ið og virtist það frekar erfið þraut. Eftir 

nokkuð langa leit fann önnur stúlkan felustaðinn og lét hin börnin vita. Þau hófust handa 

við að grafa húsin upp úr snjónum og tóku hvert sitt hús. Þegar komið var að því að fara 

með húsin á sinn stað voru börnin ekki viss um hvert þau ættu að fara með þau. Við 

lásum því bréfið frá Alla álfi aftur og rifjuðum upp hvað hann hafði sagt í því. Höfundar 

þurftu þó að vísa börnunum áfram á staðinn sem bréfið fannst. 
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Á leiðinni þangað hófust umræður á milli barnanna um álfa og álfasteina. Tveir 

drengir gengu hlið við hlið og spurði annar þeirra af hverju steinn hins væri svona lítill. 

,,Álfarnir minnka þegar þeir verða 100 ára.“ svaraði hann þá. Sá sem hélt á stærri 

steininum sagði þá ,,kannski eigum við að setja steinana saman svo húsið verði stærra.“  

Börnin fundu stóran stein sem þau settu álfahúsin á og spurðu síðan hvernig álfarnir 

vissu að húsin væru komin. Við spurðum þau hvernig hægt væri að láta þá vita og þá 

stakk einn drengurinn upp á því að kalla á álfana 

og segja ,,Alli álfur og allir hini álfarnir, við 

fundum húsin, þau eru hérna á stóra steininum!“ 

Þetta kölluðu þau þrisvar sinnum og báðu okkur 

svo um að kalla með þeim, því enginn álfur var 

sjáanlegur. Við kölluðum sömu setninguna með 

þeim, en ekkert gerðist. Við spurðum því af 

hverju álfarnir sýndu sig ekki og svaraði einn drengurinn að þeir væru ósýnilegir. Þá 

spurði annar drengur ,,af hverju eru þeir ósýnilegir?“ og sagði þá hinn ,,þeir vilja ekki láta 

sjá sig.“ Sá þriðji blandaði sér í umræðurnar og sagði ,,þeir eru kannski hræddir.“ Eftir 

þessar skemmtilegu umræður var kominn hádegismatur og þurftum við því að drífa okkur 

til baka.    

Í bakaleiðinni sagðist einn drengurinn ætla að teikna hús fyrir álfana. Annar 

drengur tók upp stein og sagðist ætla að gefa álfunum hann, ,,þú þarft fyrst að þrífa 

hann,“ sagði þá annar drengur og svaraði sá sem fann steininn ,,já, með sápu og vatni.“ 

Þegar komið var upp á leikskóla sögðu þau hinum börnunum frá ferðinni og sýndu þeim 

kortið. 
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7.2 Seinni athugun  
Seinni athugunin var framkvæmd strax eftir hádegismat kl 12.30 sama dag og fyrri 

athugunin fór fram. Sex börn, þrír drengir og þrjár stúlkur, fimm og sex ára tóku þátt. Í 

athuguninni áttu börnin að finna góðan stað fyrir álfasteina svo heimilislausir álfar gætu 

fengið húsaskjól. Lögð var áhersla á hugmyndir og þekkingu barnanna á nánasta 

umhverfi leikskólans. 

 

7.2.1 Markmiðið og leiðir  

Markmið vettvangsferðarinnar var að efla samkennd barnanna, að fá þau til að finna fyrir 

ábyrgðartilfinningu og öðlast skilning á gildi hennar. Einnig að þau lærðu um gildi 

samvinnu og hjálpsemi. Til að ná markmiðum fór annar höfundanna í hlutverk 

heimilislauss álfs sem fékk nafnið Olli. Hann bað börnin að fara út og finna góðan stað 

fyrir álfasteinana sem hann hafði meðferðis. Í vettvangsferðinni réðu börnin því ferðinni 

að mestu.  

  

7.2.2 Undirbúningur  

Byrjað var á því að ákveða þema í vettvangsferðina og fyrir valinu varð álfaþema. 

Höfundar skoðuðu svo nánasta umhverfi leikskólans og týndu steina sem nota átti sem 

álfasteina. Ákveðið var að lesa söguna Dagrún og Álfrún, eins og í fyrri athuguninni. Því 

næst var útlit heimilislausa álfsins ákveðið og urðu höfundar sér úti um húfu, slæðu og 

brúna andlitsmálningu fyrir freknur.  

 

7.2.3 Framkvæmd 

Á meðan annar höfundurinn dulbjó sig sem Olla álf settist hinn niður með börnunum á 

holukubbasvæði sem er inni í matsal leikskólans. Hann byrjaði að spyrja börnin hvort þau 

hefðu oft heyrt álfasögu og svöruðu þau neitandi. Höfundurinn spurði þá hvort þau vildu 

heyra söguna Dagrún og Álfrún og svöruðu þau játandi. Þegar sagan var búin töluðu þau 

um álfa þangað til Olli álfur birtist með fullan poka af steinum. Hann sagði aðeins frá 

sjálfum sér, að hann væri heimilislaus og hann ásamt fleiri heimilislausum álfum þyrftu 

hjálp barnanna. Börnin fengu hvert sinn stein til að bera ábyrgð á og bað Olli álfur þau 
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um að fara út og finna góðan stað fyrir steinana. Þegar komið var inn aftur vildu sum 

börnin byggja álfahús úr einingakubbum en önnur vildu teikna myndir fyrir álfana. 

 

7.2.4 Umræður 

Ferlið gekk vel fyrir sig, að mati höfunda. Ef kostur hefði verið á að vera í minna rými en 

matsalnum, þá hefðu höfundar frekar kosið það. Samt sem áður veittu flest öll börnin 

sögunni athygli, þrátt fyrir frekar mikinn umgang kennara um salinn. Þegar Olli álfur 

birtist og var búinn að kynna sig, var hann spurður spjörunum úr. Börnin virtust sum vera 

frekar tortryggin og báðu hann að taka af sér hárkolluna en sú beiðni særði hann mikið. 

Hann fór að gráta og virtust börnin þá skilja það að hann væri ekki að plata. Olli ákvað nú 

að sýna börnunum steinana, þau töldu þá saman og Olli álfur taldi börnin ,,einn, tveir, 

þrír, fjórir, átta, tíu og tólf.“ Börnin sögðu honum að hann væri ekki að telja rétt og 

leiðréttu hann. Einn drengurinn spurði Olla af hverju hann væri ekki með vængi og sagði 

Olli þá að álfarnir fengju ekki vængi fyrr en þeir gætu talið upp að tuttugu. Olli álfur bað 

börnin um að fara út og finna góðan stað fyrir álfasteinana og virtust þau fús til að gera 

honum og hinum heimilislausu álfunum þann greiða.  

Þegar Olli fór urðu börnin mjög áhugasöm og stungu strax upp á stöðum fyrir 

álfasteinana. Samt sem áður voru þau eilítið tortryggin, þar sem þau héldu að álfar gætu 

ekki verið í buxum og að þessi álfur hefði verið mjög skrýtinn. Kennari, sem var að sópa 

matsalinn, heyrði þessar umræður og sagði við börnin að álfar réðu í hverju þeir væru og 

að þeir gætu ekki logið. Þá virtust börnin trúa þessu frekar og sögðu hinum börnunum á 

leikskólanum að þau hefðu séð alvöru álf og væru að fara að hjálpa honum. Ein stúlkan 

sagði við einn kennarann ,,við hittum alvöru álf. Hann varð sár því við sögðum honum að 

taka hárið af sér, við héldum að hann væri að plata.“  

Þegar út var komið voru börnin spurð hvar þau vildu setja steinana og svöruðu flest 

,,út í móann, þar sem er skjól.“ Við stoppuðum hjá nokkrum stórum steinum og leist þeim 

ágætlega á þá í fyrstu, en hættu við vegna þess að þeim fannst of mikið rok og kalt. Einn 

drengurinn skildi sinn stein þó eftir. Aftur barst í tal hvar besti staðurinn gæti verið og 

sagði ein stúlkan ,,ég vil setja steininn þar sem hringurinn er.“ Annar höfundanna spurði 

þá hvort hún væri að meina leynilund, sem er rjóður í grennd við leikskólann, og svöruðu 

öll börnin játandi í kór. Þau hlupu í leynilund og fundu þar stein í miðju hringsins og settu 
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steinana þar á. Ein stúlkan spurði ,,af hverju skrifuðum við ekki á miða hvað bærinn á að 

heita?“ Þessi spurning varð til þess að börnin fundu nöfn á húsin sín og má þar meðal 

annars nefna Arnarborg, Kópasteinn og Kópavogur. Börnin voru síðan spurð hvort öll 

álfahúsin væru eins að innan og svaraði ein stúlkan ,,nei, ekki með eins rúm.“ 

     

 

Jafnvel þótt leynilundur hafi orðið fyrir valinu, virtust börnin ekki nógu ánægð með 

staðinn og var því leitað að nýjum stað. Börnin fundu stóran stein rétt hjá leynilundi. Þau 

voru mjög ánægð með hann og röðuðu steinunum á hann, eitt í einu. Eftir það hófust 

umræður um það hvað væri inni í álfahúsunum 

og töldu börnin meðal annars upp rúm, mat og 

klósett. Einnig spurðum við úr hverju hægt 

væri að byggja álfahús og svaraði einn 

drengurinn ,,spýtum“ og síðan bætti ein stúlkan 

við ,,og mála svo.“ Við spurðum þá hvort þau 

vildu byggja álfahús í leikskólanum og svöruðu 

þau því játandi. Því var ákveðið að fara til baka 

og börnin beðin um að labba eins og álfar, sem þau og gerðu.  

Þegar á leikskólann var komið var hugmyndin að leyfa börnunum að byggja álfahús 

úr kubbum og urðu svokallaðir einingakubbar fyrir valinu. Þrjár stúlkur og einn drengur 

vildu frekar lita en hinir tveir drengirnir fóru strax að byggja álfaborg úr einingakubbum. 

Drengirnir fengu að vera með svokallaða draco- karla og tók annar höfundurinn eftir því 

að þeir fóru að dunda sér við það að telja þá á fullu. Höfundurinn sagði þá við drengina 

,,þið fáið alveg örugglega vængi fyrst þið eruð svona góðir í að telja.“ Þetta virtist leiða 
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til þess að öll börnin léku sér við að telja upp í tuttugu eða hærra, alveg handviss um að 

þau fengju vængi.  

    

   

Börnin sem voru að teikna, teiknuðu stóra mynd handa álfunum sem hengd var upp 

á vegg, svo álfarnir gætu séð hana. Einnig skrifuðu þau kort til álfanna sem á stóð: Þetta 

er álfamynd. Við elskum ykkur álfar.   

  

7.3 Niðurstöður athugananna 
Ætlunin var að athuga hvort hægt væri að flétta leikræna tjáningu inn í vettvangsferðir og 

komust höfundar að því að þessir þættir eiga vel saman. Í báðum athugununum lifðu 

börnin sig inn í aðstæðurnar, en á ólíkan hátt. Í fyrri athuguninni voru það aðallega 
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drengirnir sem tóku hlutverki sínu sem leitarmenn álfanna alvarlega. Strax í upphafi 

ratleiksins sáu höfundar hversu áköf börnin voru. Þau fóru vel eftir fyrirmælum og voru 

ólm í að finna álfahúsin, vildu alls ekki hætta fyrr en þau væru komin í leitirnar. Áhugi 

þeirra og innlifun var í hámarki alveg þar til komið var að heimferð. Þegar börnin höfðu 

skilað álfahúsunum á sinn stað, á stóra steininn, hófust umræður sem hefðu geta varið 

mjög lengi ef nægur tími hefði gefist. Þar sem komið var að hádegismat var ekki hægt að 

hafa umræðurnar lengri. Ef höfundar væru að vinna þarna í fullu starfi þá hefði verið 

gaman að vinna úr ferðinni eftir matinn, daginn eftir eða næstu vikur. 

Seinni athugunin var ekki síður skemmtileg og áhugaverð. Börnin réðu ferðinni 

þegar út var komið, sem gerði það að verkum að ferðin virtist ekki vera eins markviss og 

fyrri athugunin. Það var erfiðara að halda utan um hópinn þar sem ólíkar skoðanir 

barnanna voru á því hvar álfasteinarnir ættu að vera. Í raun má segja að ein stúlkan hafi 

tekið að sér forystuhlutverk þar sem hópurinn fylgdi henni eftir. Börnin nutu sín samt 

sem áður vel, skiptu oft um stað þar til þau urðu öll ánægð með staðsetningu 

álfasteinanna.  

Með athugununum varð okkur ljóst hvað vettvangsferðir gera börnum gott, hvort 

sem þær eru skipulagðar til hins ýtrasta eður ei. Þau hafa gagn og gaman af því að fara í 

skipulagðar aðstæður, útileiki og fleira þess háttar, þar sem þau þurfa að fara eftir 

fyrirmælum. Þar eru þau innan ákveðins svæðis sem veitir þeim ákveðna öryggiskennd. 

Vettvangsferðir sem ekki eru skipulagðar, til dæmis göngutúr úti í náttúruna þar sem ekki 

hefur verið ákveðið hvað á að gera, gefa börnum tækifæri á því að sýna frumkvæði og 

sjálfstæði. Þau kynnast ábyrgðartilfinningunni sem fylgir því að fá að ráða ferðinni auk 

þess sem þau finna að borin er virðing fyrir þeirra hugmyndum. 

Ef litið er á vettvangsathuganirnar út frá námsviðunum sex sem greint er frá í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999), þá komu þær inn á flest ef ekki öll námssviðin, auk 

stærðfræðinnar. Í báðum athugununum var lögð áhersla á hreyfingu, þar sem börnin 

gengu um umhverfið og gerðu æfingar, það er að segja hoppuðu eins og froskar og gengu 

eins og álfar. Málræktin fékk einnig sinn sess, þar sem lesin var saga og umræður um álfa 

fylgdu í kjölfarið og stóðu yfir alla ferðina. Varðandi námsviðin náttúra og umhverfi og 

menning og samfélag, þá fóru ferðirnar fram á óbyggðu svæði í nánasta umhverfi 

leikskólanna. Þar litu nýjar hugmyndir dagsins ljós, eins og að kalla á álfanna og teikna 
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fyrir þá. Einnig voru umferðarreglurnar rifjaðar upp þegar fara þurfti yfir götur. Fyrri 

athugunin kom inn á tónlist þar sem börnin sungu lag á einni stöðinni. Seinni athugunin 

kom inn á myndsköpun þegar sum börnin teiknuðu myndir sem tengdust ferðinni. Báðar 

vettvangsathuganirnar tengdust stærðfræði nokkuð mikið þar sem börnin töldu meðal 

annars steinana, töldu draco-karlana og fleira (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 19-28).  

Hvað leikræna tjáningu varðar þá lifðu börnin sig sterkt inn í hlutverk hjálparmanna 

álfanna, þar sem þau leituðu að álfahúsunum í fyrri athuguninni. Vísbendingarnar við 

hverja stöð kröfðust leikrænnar tjáningar eins og þegar börnin þurftu að leika snjókorn 

sem féllu á jörðina. Í seinni athuguninni virtust börnin í fyrstu nokkuð tortryggin. Það 

breyttist nánast um leið og þau fengu steinana í hendurnar og voru beðin um að finna 

góðan stað fyrir þá. Þá tóku þau ábyrgðarhlutverki sínu mjög alvarlega. Úrvinnsla 

ferðarinnar innihélt einnig leikræna tjáningu. Má þar nefna þegar börnin fóru að telja upp 

að tuttugu eða hærra til þess að eiga möguleika á að fá vængi eins og Olli álfur.  

Hvað varðar hlutverk kennara, þá tóku höfundar eftir því hversu mikilvægt er að 

fara vel yfir reglur áður en lagt er af stað í vettvangsferðir. Þeir ráku sig á það að þeir fóru 

ekki nógu vel yfir reglurnar áður en farið var út og í ferðinni sjálfri héldu börnin ekki 

nógu vel hópinn. Höfundar hefðu getað brýnt fyrir þeim hversu mikilvægt það er að halda 

hópinn í svona ferðum. Ef það er ekki gert getur kennurum liðið eins og þeir séu að missa 

tökin og ferðin sé að missa marks, þó að í okkar tilviki hafi þessi mistök ekki haft mikil 

áhrif á gang ferðanna.   
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Lokaorð 
 
Ljóst er hversu mikilvægar vettvangsferðir eru börnum á leikskólaaldri. Þau uppgötva 

nýja hluti, félagsþroski þeirra eykst, þau fá hreyfingu, kynnast sínu nánasta umhverfi og 

læra að bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi, svo dæmi séu tekin. Fræðimennirnir Lev 

Vygotsky, John Dewey, Jerome Bruner, Howard Gardner, Kenneth og Rita Dunn eru allir 

sammála um að börn fái mest út úr námi með því að fá að vera virk í því. Námið þarf að 

vera á þeirra forsendum og þau eiga að fá að rannsaka og kanna hluti á eigin spýtur. 

Vettvangsferðirnar þurfa að vera vel skipulagðar svo framkvæmd þeirra og úrvinnsla skili 

börnunum sem mestri þekkingu. 

 Leikræn tjáning kemur að góðum notum til þess að gera vettvangsferðirnar 

áhrifameiri og skemmtilegri fyrir börnin. Með henni fá þau tækifæri til að túlka upplifanir 

sínar á eigin hátt og öðlast meiri skilning á hugmyndum sínum. Þau læra um gildi 

samvinnu og að setja sig í spor annarra.  

 Hlutverk kennarans er mjög mikilvægt þegar um vettvangsferðir og leikræna 

tjáningu er að ræða. Hann þarf að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum barna, hafa viljann 

til að framkvæma þær með þeim og hvetja þau til umræðna. Einnig þarf hann að sjá til 

þess að ímyndunarafl barnanna fái notið sín og aðstoða þau við að dýpka skilninginn á 

lífinu í kringjum sig.  

 Vettvangsathuganir höfunda gerðu þeim það ljóst hversu góð áhrif það hefur þegar 

leikræn tjáning er fléttuð inn í vettvangsferðir og er notuð í úrvinnslu þeirra. Það víkkar 

sjóndeildarhring barna, þau lifa sig meira inn í aðstæðurnar en ella og leikskólakennarinn 

fær góða innsýn í hugarheim þeirra. 
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Fylgiskjal 1 
 

Dagrún og Álfrún 
Höf. Margrét Jónsdóttir 

 
Einu sinni var stúlka sem hét Dagrún og var 10 eða 11 ára gömul. Hún átti heima á 

bænum Sunnuhlíð. Hún var ekki dóttir hjónanna sem bjuggu þar, heldur var hún 

munaðarlaus og kom húsmóðirin illa fram við hana. Hún lét Dagrúnu vinna verstu verkin 

og fékk lítið að borða. Á vorin var hún látin vaka yfir túnum og varð henni yfirleitt kalt 

og einnig var hún svöng. Eina nóttina var hún á svo miklum þeytingi að reka frá túninu, 

að hún varð svo þreytt að hún settist niður undir Álfrúnarklett til þess að hvíla sig. Hún 

var svöng og hafði ekki fengið annan mat til þess að nærast á um nóttina en smá harðfisk 

og ofurlitla flotögn við. Hún fékk sér harðfisk en á meðan hún var að borða kom til 

hennar lítill, mórauður hundur og flaðrar upp um hana. Þótt hún væri svöng þá gaf hún 

hundinum samt harðfiskinn því henni fannst hann svo soltinn og aumingjalegur.  

Morguninn eftir fékk hún að sofa í nokkra klukkutíma. Dreymir hana þá að til 

hennar komi kona ein. Hún var fríð sýnum, fyrirmannleg og forkunnar vel búin. Hún 

hafði yfir sér bláa skykkju, með silfurspennum á, einkar skrautlegum og gullkoffur um 

ennið. ,,Þakka þér fyrir hundinn minn”, mælti konan ,,Það var vel gert af þér að víkja svo 

góðu að honum og gefa af því sem þú hafðir. Hann hafði villst burtu frá mér og var svo 

svangur og hræddur. Ég heiti Álfrún og á heima í klettinum sem þú sast undir í nótt. Ég er 

mikilsráðandi í Álfheimum. Ég vil ekki láta góðverk þitt ólaunað og þegar þú ert svöng á 

nóttunni þarft þú ekki annað en að banka þrisvar sinnum á klettinn og segja: “Hér er 

komin Dagrún, Opnaðu bæinn, Álfrún! Mun þá verða opnað fyrir þér og þú skalt fá 

nægan og góðan mat að borða. En engum manni máttu segja frá þessu, og aðeins um 

miðnætuskeið skaltu til mín leita” Dagrún mundi draum sinn er hún vaknaði, en ekki 

minntist hún á hann við nokkurn mann.  

Liðu svo tvær nætur en þriðju nóttina var hún ákaflega svöng, því þá hafði hún 

engan bita fengið til næturinnar hjá húsmóður sinni. Kom henni þá í hug draumurinn. 

Gekk hún að klettinum með hálfum huga, sló á hann lófanum og sagði: ,,Hér er komin 

Dagrún, opnaðu bæinn Álfrún!” Og samstundis stóð álfabærinn opinn og sá hún inn í 

fagran sal. Komu þernur á móti henni og leiddu hana til sætis við skrautlega búið borð. 
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Var þar alls konar góðgæti á borðum og krásir, svo sem brauð og nýtt smjör, 

bringukollar, svið og lundabaggar, magálar, hangið kjöt og heitur rúsínugrautur með 

rjóma út á og nýmjólk til drykkjar, og allt eftir þessu. Meðan Dagrún sat að snæðingi kom 

Álfrún til hennar, heilsaði henni vingjarnlega og sagði: ,,vel gerðir þú að forsmá ekki boð 

mitt og muntu verða gæfusöm kona!” Fór nú svo fram lengi að Dagrún leitaði á fund 

Álfrúnar álfkonu á hverri nóttu. Myndaðist smám saman götuslóði frá steininum. Var 

hann síðar meir nefndur Dagrúnargata.  

Margir furðuðu sig á því hve vel Dagrún þreifst og dafnaði, ekki betra viðurværi en 

hún fékk í Sunnuhlíð. Næsta vor var hún sett niður á annan bæ í sveitinni, þar sem hún 

átti betra atlæti og fékk nægilegt að borða. Ólst hún síðan upp á þeim bæ og varð mesta 

myndar- og fríðleiks stúlka. Fóru svo leikar að bóndasonurinn á bænum kvæntist henni 

og varð hún vel metin húsfreyja í sveitinni. Þegar hún var orðin gömul sagði hún 

börnunum sínum og barnabörnum söguna um Álfrúnu álfkonu og lýsti fyrir þeim hve 

glæsilegt hefði verið í álfheimum og mælti með að sýna umkomuleysingjum meðaumkun 

og mállausum dýrum. Það væri lánsmerki og hefði orðið sér til hinnar mestu hamingju.  
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Fylgiskjal 2 
 

Halló krakkar  

Ég heiti Alli Álfur. 

 

Mig og hinum álfunum sem búa hérna í steinunum vantar hjálp. Það kom maður í 

álfaþorpið okkar og tók nokkur hús frá okkur. Okkur langar að fá þau aftur en við getum 

ekki farið frá hinum húsunum. 

Maðurinn skildi eftir kort sem sýnir hvert hann fór með húsin, það fylgir hér þessu bréfi. 

Ég hef heyrt að þið séuð mjög hjálpsöm og góð, því bið ég ykkur krakkar um að hjálpa 

okkur að ná í húsin. 

Getið þið gert það fyrir okkur? 

 

Með kærri kveðju og gangi ykkur vel 

Alli og álfarnir. 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 
 

Vísbending 1 
Jæja krakkar 

Til þess að komast áfram á næsta stað þurfa allir að leika snjókorn sem er að falla á 

jörðina. 

Svo getið þið haldið áfram.  

Þið þurfið að skoða kortið. 

 

Vísbending 2 
Núna þurfa allir að stoppa, til þess að geta haldið áfram þurfið þið að hafa algjöra þögn 

og hlusta.... 

Hvað heyrðuð þið? 

Flott, núna er komið að því að halda áfram. 

Munið að skoða kortið. 

 

Vísbending 3 
Rosalega eruð þið klár, þið megið því endilega sýna hvert öðru væntumþykju og 

faðmast/knúsast. 

-Allir búnir? 

Þá getið þið haldið áfram. 

Munið eftir því að skoða kortið svo þið villist ekki af leið. 

 

Vísbending 4 
Jæja, núna eruð þið að nálgast húsin en fyrst þurfa allir að hoppa 10 sinnum eins og 

froskar. 

- Svo getið þið haldið áfram. 

Gangi ykkur vel. 
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Vísbending 5 
Núna er alveg rosalega stutt eftir að húsunum. 

Til þess að halda áfram þurfa allir að syngja hátt og skýrt lagið Höfuð, herðar, hné og tær. 

Þið getið svo haldið áfram. Gangi ykkur vel. 

 

Vísbending 6 
Þið eruð næstum því komin. 

Núna þurfið þið að draga djúpt andann og athuga hvaða lykt þið finnið. 

- Núna er ekkert eftir nema að skoða hvar X-ið er á kortinu, þar finnið þið húsin og getið 

skilað þeim til baka. 
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Fylgiskjal 5 
 
Höfuð herðar hné og tær 

 

Höfuð herðar hné og tær, hné og tær. 

Höfuð herðar hné og tær, hné og tær. 

Augu, eyru, munnur og nef. 

Höfuð herðar hné og tær, hné og tær 


